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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens titel:  Finanskrisen: Påverkan på små företags 

finansieringsverksamhet 
 
Seminariedatum:  4 juni, 2010 
 
Ämne/ kurs:   FEKK01 Kandidatseminarium, 15 poäng 
 
Författare: William Ekblom, Sofia Negendanck, Mattias Nilsson, 

Martin Persson 
 
Handledare:   Tore Eriksson 
 
Nyckelord: Finanskris, kreditgivning, banklån, kapitalanskaffning,  

säkerheter 
 
Syfte: Syftet är att få en förståelse hur små företags 

finansiering har påverkats av finanskrisen. Vi 
undersöker om krisen har förändrat bankernas krav på 
kreditsäkerhet och om företagen då har valt att använda 
andra finansieringsalternativ. Vi vill även få en ökad 
förståelse hur affärsrelationen dem emellan har 
förändrats under finanskrisen.  

 
Metod: Kvalitativ metod och induktiv teori. Datainsamling 

genom semistrukturerade intervjuer.  
 
Teoretiska perspektiv: I första hand har vi studerat företagsekonomisk litteratur 

inom finansiering. Vidare har vi fördjupat våra 
kunskapar med tidsaktuella vetenskapliga artiklar som 
behandlar vårt ämne.    

 
Empiri: Fem små företag, två banker samt två organisationer.  
 
Resultat: Företagen anser att bankerna har stärkt sina krav under 

finanskrisen, till stor del har detta gjort att företagen har 
sökt alternativ finansiering. Affärsrelation har därmed 
blivit tätare, vilket kan härledas till bankernas ökade 
kontroll av företagen.      
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Abstract 
 
Title: Financial Crisis: The effect on small enterprises 

financing activities  
 
Seminar date:  4th of June, 2010 
 
Course:   Bachelor thesis in Business Administration, 15 ECTS 
 
Authors: William Ekblom, Sofia Negendanck, Mattias Nilsson, 

Martin Persson 
 
Advisor:   Tore Eriksson  
   
Key words: Financial crisis, credit granting, bank loans, raising of 

capital, collateral 
  
Purpose: Our objective is to obtain an understanding of how 

corporate finance has been affected by the financial 
crisis. We are also investigating whether banks have 
strengthened their claims to the companies and if the 
companies have chosen to use other financing options. 
We would also like to get a better understanding of how 
the business relationship between them has changed 
over the financial crisis.  

 
 
Methodology: Qualitative methods and inductive theory. Data 

collection through semi-structured interviews. 
 
Theoretical perspectives: We have primarily studied literature in business 

administration and corporate finance. Furthermore we 
have broadened our understanding through 
contemporary financial articles. 

    
Empirical foundation: Five small enterprises, two banks and two 

organizations.  
 
Conclusions: The companies believe that the banks have increased 

their demands during the financial crisis. In large part 
this has meant that the companies have sought 
alternative funding. Business relationships have become 
closer, which can be attributed to banks' increased 
scrutiny of companies. 
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1.Inledning 

 

I inledningsavsnittet beskriver vi bakgrunden till uppsatsen, vidare kommer vi att 

introducera problemdiskussionen vilket sedermera resulterar i en 

problemformulering. Efter ämnesintroduktionen utformas syftet med uppsatsen och i 

slutfasen av detta avsnitt introduceras, tidigare forskning, avgränsningar, målgrupp 

samt uppsatsens disposition.  

 

 
1.1 Bakgrund 
 

Sverige var initialt förskonat från den finansiella krisen som startade under året 2008. 

Företrädesvis för att de svenska bankerna inte hade, i någon omfattande utsträckning, 

handlat med de värdepapper som gjorde att krisen globaliserades. Dessa värdepapper 

grundades på osäkra subprime-lån vilket gjorde att när riskpremierna på lånen 

eskalerade på finansmarknaderna i USA och i stora delar i Europa drabbades inte 

Sverige i samma omfattning. Men som bieffekt av den amerikanska 

investmentbanken Lehman Brothers konkurs, vilken föranleddes av omfattande 

kreditförluster, drogs även den svenska kreditmarknaden in i krisen.1

 

 

Krisens influens på det finansiella systemet i Sverige märktes inledningsvis av på 

marknaden för statsskuldsväxlar. I september 2008 fick Riksgälden annonsera ut 150 

miljarder kronor av emissioner i statsskuldväxlar då man var nödgade att möta den 

tilltagna efterfrågan på statspapper.2  Den ökade efterfrågan berodde främst på ett 

riskavert agerande på de internationella finansiella marknaderna vilket gjorde att 

efterfrågan på likvida placeringar, företrädelsevis svenska statspapper, ökade markant. 

I oktober 2008 kände sig Riksbanken tvingad att erbjuda svenska banker lån på längre 

löptider.3

 

 

                                                 
1http://www.konj.se/    
2 https://www.riksgalden.se/   
3http://www.konj.se/   
 

http://www.konj.se/download/18.6b38234911d6cedb125800040543/Ruta2_+KL_dec2008_web.pdf�
https://www.riksgalden.se/templates/RGK_Templates/NewsPage____17027.aspx�
http://www.konj.se/download/18.6b38234911d6cedb125800040543/Ruta2_+KL_dec2008_web.pdf�
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Ur ett internationellt perspektiv bedöms det svenska banksystemet vara förhållandevis 

stabilt. Då några av bankerna i Sverige har en betydande del av sin utlåning i 

Baltikum, lån som i hög grad får anses som osäkra vilket gör det oerhört komplext att 

uppskatta hur stora kreditförlusterna slutligen kommer att bli. Under 2009 estimerar 

dock riksbanken att de svenska bankerna, i synnerhet Swedbank och SEB, har gjort 

kreditförluster på ackumulerat 27 miljarder kronor. Sveriges riksbankschef, Stefan 

Ingves, menar att förlusterna under 2010 kan bli av samma omfattning.4

 

 

Den världsomspännande konjunkturnedgången och den globala finanskrisen har även 

påverkat de svenska företagens situation som i krisens spår blivit tuffare. En rapport 

från Företagarna och Swedbank från hösten 2009 visar på en konjunkturnedgång i 

flera branscher. Av de undersökta företagen redovisar 38 procent en 

lönsamhetsförsämring under åren 2008-2009. Det största problemen för företagen har 

varit undermålig likviditet där fallande efterfrågan och nedskrivna kundfordringar har 

haft negativ påverkan på resultatet. En fjärdedel av företagen menar att 

likviditetsproblem kan bero på bristfällig relation till deras bank.5

 

  

Företagen anser dock att framtidsutsikterna är goda, 60 procent av de tillfrågade 

företagen menar att expansionsplaner föreligger under 2010. Detta då företagen väntar 

sig en omsättningsökning under 2010. Det är i synnerhet tillverkningsföretag som 

ställer sig positivt till expansion där 70 procent av de tillfrågade företagen svarar att 

en expansion är sannolik vilket ses som en signal om en uppgång i konjunkturen. 6

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                 
4http://www.riksbank.se/  
5http://www.foretagarna.se/  
6 Ibid. 

http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Tal/2010/tal_100202.pdf�
http://www.foretagarna.se/Global/Rapporter/2009/Sm%c3%a5f%c3%b6retagsbarometern/Riket_Barometern%202009.pdf�
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1.2 Problemdiskussion 

   
Det är vitalt att företag har ett eget kapital att tillföra vid en potentiell investering eller 

i den löpande verksamheten, men i stor utsträckning är detta långt ifrån tillräckligt. 

Merparten av Sveriges företag väljer då att finansiera verksamheten med lån från en 

kreditgivare. Företag med en låg likviditet löper större risk för att gå i konkurs och 

uppvisar betydigt större svårigheter att betala sina skulder än företag med en högre 

likviditet.7

 

 Har finanskrisens påverkan på svenska företags likviditet gjort att 

bankerna har förändrat kraven på säkerheter vid lån? Har det blivit svårare för 

företagen att ta upp nya lån? 

Enligt Johannisson & Lindmark (1996) kan kapital för finansiering av projekt 

anskaffas på andra sätt än genom ett lån från en bank. De nämner främst tillskott från 

aktieägare, krediter från leverantörer och stöd från kunder och statliga organisationer.8

 

 

Har svenska företag, efter finanskrisens inträde, sökt andra finansieringssätt än 

banklån?  

Att ha en bra relation till banken är centralt för att driva ett framgångsrikt företag då 

goda krediter är viktigt för ett företag i expansionsfas eller med finansiella 

svårigheter. 9

 

Med finanskrisen som bakgrund, har förhållandet mellan företag och 

banker förändrats?  

1.2.1 Problemformulering 
 
Utifrån problemdiskussionen kommer följande frågor att behandlas: 
 

• Upplever företagen att det blivit svårare under finanskrisen att ta upp nya lån? 

• Upplever företagen att bankernas krav på säkerheter vid lån har förändrats 

under finanskrisen?  

• Har företag sökt andra finansieringsalternativ än banklån under finanskrisen? 

• Har företagens affärsrelation till bankerna förändrats under finanskrisen? 

 

                                                 
7 Hansson, S; Arvidsson, P; Lindqvust, H, Företag och räkenskapsanalys (2001) s.175 ff 
8 Ibid s. 84 f 
9 Johansson, B; Lindmark, L, Företag, Företagande, Företagsamhet (1996) s. 70 
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1.3 Syfte 
 
Syftet är att få en förståelse hur små företags10

 

 finansiering har påverkats av 

finanskrisen. Vi undersöker om krisen har förändrat bankernas krav på kreditsäkerhet 

och om företagen då har valt att använda andra finansieringsalternativ. Vi vill även få 

en ökad förståelse hur affärsrelationen dem emellan har förändrats under finanskrisen.  

1.4 Tidigare forskning 

 
De uppsatser som har skrivits där vår infallsvinkel tangerats är publicerade år 2009 

och kan således till viss del användas vid en komparativ analys, men då situationen på 

kreditmarknaden har förändrats sedan dess kommer vår uppsats att erbjuda en 

tidsenligare och angelägnare slutsats. Uppsatsförfattarna har därutöver främst 

genomfört analyserna utifrån bankernas perspektiv. 11

 

 

I Mars 2010 har ALMI företagspartner genomfört intervjuer med 150 bankchefer i 

Sverige där de undersöker hur bankernas utlåningspolicy har förändrats under årets 

första kvartal.  Under 2009 genomförde Svenskt näringsliv en studie med 1800 

belånade företag där de syftade till att undersöka hur företagen upplever att bankernas 

krav på säkerheter har förändrats under krisen. 12

 

 

Generellt sett har dessa uppsatser och undersökningar konstaterat att låne-

restriktionerna i viss utsträckning förändrats. Författarna menar att bankerna tagit 

lärdom av 90-talskrisen och, givet 2009 års konjunkturläge, blivit försiktigare när man 

ger krediter och lånar ut pengar till företag. Uppsatserna konstaterar även att utifrån 

ett företagsperspektiv så har företagen blivit försiktigare när de lånar pengar då de vill 

undvika en hög skuldsättning under lågkonjunktur. 

 

                                                 
10 Företag med en omsättning som understiger €10 miljoner; 
  www.europa.eu  
11 Therese, Johan; Pettersson, Rundh: ”Utlåning: Hur har finanskrisen påverkat bankers utlåning till 
små och medelstora företag” Karlstad (2009) och Eriksson, Karlström; Andreas, Björn ”Kreditgivning 
2009: Finanskrisens påverkan på kreditgivning till lokala företag” Umeå (2009)  
12 ALMI Företagspartner, Låneindikator (2010) och Svenskt Näringsliv, Kredit och säkerhet (2009) 

http://www.europa.eu/�
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1.5 Avgränsningar 

 
Då valt uppsatsämne i hög grad får anses som aktuellt är den tidigare forskningen 

inom ämnet begränsad. Då ovan nämnda uppsatser främst utgår ifrån bankernas 

perspektiv anser vi att det är centralt för vår del att ta ansats utifrån företagens 

synvinkel.  

 

Svensk näringslivs undersökning tyder på att bankerna har blivit mer restriktiva vid 

utlåning till små företag. Anledningen är att riskerna för mindre företag ökar vid 

konjunkturnedgång,13

 

 vi har således valt att avgränsa undersöknings området till små 

företag.  

1.6 Målgrupp 
 
Uppsatsens målgrupp är främst deltagare till kursen FEKK01, examensarbete 

kandidatnivå med uppsatsinriktning ”Vad händer inom finansiering?” på 

Företagsekonomiska institutionen vid Lunds Universitet samt andra intressentgrupper 

som berörda företag och banker. Vi antar således att läsare och opponenter är insatta i 

företagsekonomins fundamentalaste teorier och vokabulär i relation till uppsatsens 

akademiska nivå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13 Bergström, Svante; Lennander, Gertrud, Kredit och säkerhet (2001) s. 8  
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Kapitel 2 
Metod

Kapitel 3 Teori

Kapitel 4 Empiri

Kapitel 5 Analys

Kapitel 6 
Slutsats

Kapitel 7 Vidare 
Forskning

1.7 Fortsatt disposition 
 

 

Metoddelens syfte är att redogöra för de forskningsmetoder som vi 

har använt oss av vid skrivandet av uppsatsen och vid insamlandet av 

den empiriska datan. Vi beskriver således även synsätt inom 

forskningsmetodiken som vi anser är relevanta för vår uppsats.  

 

 
I detta kapitel tar vi upp och introducerar teorier inom 

företagsekonomin som vi anser relevanta för uppsatsens 

problemdiskussion och analysavsnitt. Det teoretiska ramverket syftar 

till att underlätta för läsaren och förklarar centrala teorier grundligt.  

 
 

I det empiriska kapitlet redogör vi för vad våra respondenter har 

svarat vid intervjutillfällena. Varje respondents svar delas in i 

huvudgrupper som förändring av kreditgivning, relation till bank och 

alternativ finansiering.  

 
 
                          I detta avsnitt analyseras varje urvals grupp var för sig under huvud-    

                          rubrikerna, effekter av finanskrisen, förändring kreditsäkerhet,    

                          alternativ finansiering samt alternativ finansiering.  

 

 
                           

                          I slutsatsen presenterar vi våra reflektioner kring de centrala delarna  

                          av analysen och sammanbinder detta med den empiriska data vi   

                          samlat in. Vi svarar även på den frågeställning som introducerades i   

                          inledningen. 

 
                           

                          Slutligen presenterar vi förslag till vidare forskning som vi reflekterat            

                          över under uppsatsskrivandets gång.  

  
                         (Figur1) 
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2.  Metod 

__________________________________ 
 I detta kapitel presenteras val av metod. Inledningsvis diskuteras utifrån 

frågeställning och syfte det kvalitativa metodvalet och därefter förhållandet mellan 

teori och forskning. Därpå går vi igenom urval, metod för insamling av data och 

källkritiska begrepp.   

__________________________________ 
2.1 Angreppssätt  

 
Utifrån hur frågeställningen och syftet är formulerat kan forskaren ta ställning till om 

det är en kvantitativ eller en kvalitativ forskningsstrategi som ska användas.14 I vår 

uppsats kommer vi att använda oss utav en kvalitativ studie då vi söker en djupare 

förståelse och klarhet i situationen.15

 

 Vårt förhållningssätt till valt ämne är öppet och 

vi kommer genom en kvalitativ metod utgå från tolkningsperspektivet, vilket bygger 

på hur olika förhållande kan tolkas och förstås. 

I den kvalitativa metoden är det vid insamling och analys av data och hur 

informationen uppfattas som har betydelse. Till skillnad från den kvantitativa 

metoden där data omvandlas till siffror och därigenom ligga till grund för statistiska 

analyser.16 Kvantitativa metoder är mest lämpliga när det finns en god kunskap om 

ämnet och hade varit en lämplig metod om vi till exempel skulle undersöka hur ofta 

något förekommer. Där de centrala riktpunkterna i en kvantitativ metod är många 

enheter och bredd.17

 

 Vilket inte är syftet med denna uppsats.  

 

 

                                                 
14 Bryman, A; Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) s.40 
15 Jocobsen, D.I, Vad, hur och varför (2002) s.145 
16 Home, I.M; Solvang, B.K, Forskningsmetodiken (1997) s.76 
17 Jocobsen, D.I, Vad, hur och varför?(2002) s.149 
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2.2 Deduktiv och induktiv 

 
Deduktiv och induktiv ansats är två sätt att angripa förhållandet mellan teori och 

forskning på. I den deduktiva teorin utgår man från teorier och förväntningar, därmed 

etableras hypoteser som undersöks empiriskt för att komma fram till om hypoteserna 

stämmer eller ska förkastas.18 Kvantitativ metod är oftast deduktiv där prövning av 

teorier är det mest centrala och för att se hur generell och tillämpbar den är19

 

. I denna 

undersökning är teoriprövning inget vi kan använda då vi inte är ute efter att förklara 

utan istället försöka bilda oss en förståelse hur företagens lånefinansiering har 

påverkats av finanskrisen . 

Kvalitativa metoder är mer öppna för ytterligare information och därför passar ett 

induktivt synsätt in på vår undersökning.20 Utgångspunken vid en induktiv ansats är 

datainsamling och utifrån material som tagits fram skapa generella teorier.21 Det har 

framkommit en del kritik mot detta då det anses att teorin som skapats inte innehåller 

något annat än det empiriska materialet. Att forska på ett induktivt sätt innebär att 

området inte är undersökt tidigare och har således inte heller någon teori.22 Vårt ämne 

är till vis del redan granskat och det har skapats teorier, därför kommer vi använder 

ett annat tillvägagångssätt av induktiva strategier, grounded theory. 

Tillvägagångssättet i grounded theory är att med tidigare kunskap och förståelse, 

alltså grundad teori, om hur företags finansiering ser ut och genom den empiriska 

studien bilda ny teori. Det kan antingen skapa en helt ny teori eller så tillförs 

information till den teori som finns.23

 
  

 

 

                                                 
18 Bryman, A; Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) s. 23 
19 Ibid. s.40 ff 
20 Ibid. S.40 
21 Wallén, G, Vetenskapsteori och forskningsmetodik (1996) s.47ff 
22 ibid s.90 
23 Holme, I.M. Solvang, B.K. Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder (1997) s.57 
ff 
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2.3 Urval 

 
För att få ett så representativt urval som möjligt har vi initialt skapat oss en överblick 

av samtliga potentiella undersökningsobjekt och sedan valt ut undergrupper utifrån 

kriterier vi har funnit lämpliga.24

 

 Kriterierna har vi valt med utgångspunkt i 

formuleringen av vårt syfte och vår problemställning där vi siktar på att nå företag 

som påverkats av krisen i hög utsträckning .  

Kriterier till val av företag: 

 

• Årlig omsättning, 20-100 miljoner kronor 

• Soliditet mellan 15 och 35 procent.  

• Företag i behov av extern finansiering  
 

Kriteriet med en omsättning mellan 50-100 miljoner kronor grundar sig på att vi har 

avgränsat till små företag. Företagen måste även ha en hög skuldsättningsgrad, därav 

en låg soliditet.  

 

2.3.1 Företagen 

 
Initialt har vi fokuserat på företag över hela Sverige för att kunna få en stor 

population. Företagen har avgränsats till fem då vi anser att det ska ge 

tillfredsställande förutsättningar för att genomföra en relevant analys och vad som 

anses var rimligt tidsmässigt. Då vi menar att det är centralt att angripa 

problemformuleringen ur ett flerdimensionellt perspektiv kommer vi att undersöka en 

organisation som representerar flera av Sveriges företag.  

 
Fokusen ligger på små företag då dessa representerar en stor del av marknaden. Vi 

anser att de ger en rättvisande bild av den rådande relationen mellan företag och 

banker i Sverige och finner också att det är företag som har stora investerings- och 

expanderings möjligheter.  

 

                                                 
24 Jocobsen, D.I, Vad, hur och varför? (2002) s.196 ff 
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2.3.2 Bankerna 

 
För att få en ytterligare bild av affärsrelationen mellan bankerna och företagen har vi 

valt att studera två banker. Bankerna har en annan synvinkel på situationen och är en 

central del i sammanhanget vilket kan ge relevant information. Då syftet är att 

undersöka förändringar utifrån företagens synvinkel anser vi att två banker tillför 

empirin en tillfredställande mängd information. Då vi söker en bredare förståelse för 

bankernas uppfattningar har det varit relevant att använda en mindre lokal bank och 

en större erkänd svensk bank. 

 

2.3.3 Organisationer  

 
Då vi anser att det är centralt att analysera frågeställningarna utifrån flera synvinklar 

har vi valt ut ytterligare intressentgrupper vid den empiriska datainsamlingen.  Dessa 

organisationer erbjuder ett mer objektivt och överskådligare perspektiv på situationen.  

 

2.4 Primärdata 

 
Primärdata innebär att vi samlar in information direkt från källan. Det betyder att vi 

samlar in data för första gången och den är unik för vår problemställning. 25

 

 Vi 

anskaffar informationen med hjälp av intervjuer, genom samtal med relevanta 

respondenter får vi direkt information. 

2.4.1 Intervjuer 

 
I vår kvalitativa undersökning använder vi intervjuer för insamling av data. Utifrån 

våra frågeställningar anser vi att intervjuer är den metod som passar bäst då vi kan 

komma i kontakt och samtala med företag. I kvalitativa intervjuerna är frågorna 

formulerade för att få ökad förståelse för intervjupersonens egna synsätt. Detta ger en 

mer djupgående uppfattning av företagets situation, som sträcker sig längre än att 

endast granska rapporter. Respondenten får då stor frihet att svara på sitt eget sätt 

                                                 
25Jocobsen, D.I, Vad, hur och varför?(2002) s.152 
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efter vad den tycker är relevant och viktigt, vilket gör att intervjun kommer att röra 

sig i olika riktningar. Det är också möjligt att kunna avvika från frågeschemat och 

ställa följdfrågor.26

 

  

Vi kommer att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Vi har valt just den 

intervjuformen då det innebär att intervjuaren har tagit fram teman som ska behandlas 

och respondenten får möjlighet att svara utifrån sina egna åskådningar. Detta för att vi 

vill ha en struktur och fast ordningsföljd på våra intervjuer men samtidigt ge 

respondenten möjlighet att svara fritt.27

 

  

2.4.2 Tillvägagångssätt vid intervjuer 

 
Företagsintervjuerna gjordes via telefon, anledningen är att de flesta företagen vi 

intervjuade inte finns i närheten. Ur ett ekonomiskt- och tidsperspektiv är det 

ohållbart att besöka de undersökta företagen på plats . Vi är medvetna om att 

intervjuer per telefon inte blir detsamma som att träffas personligen. Vi kommer 

därför att vara noggranna med att presentera oss, vara tydliga och berätta vad vårt 

syfte är med intervjun för att skapa en så avslappnad och trygg situation som möjligt. 

En av intervjuerna, genomförd med den lokala banken, har vi gjort personligen då den 

låg bra geografiskt samt att vi fick möjlighet att intervjua en bankrepresentant.  

 

Vi har även föredragit telefonintervjuer då respondenterna kan vara anonyma. Då 

intervjuerna kan ta upp ämnen av känslig sort för respondenterna och det minskar 

intervjuareffekten. Intervjuareffekten innebär att när en intervju görs ansikte mot 

ansikte kan intervjupersonen uppträda annorlunda och beskriva en onyanserad bild av 

verkligheten. En telefonintervju är mer avskärmad och avvikande intryck från 

personen som intervjuas framgår inte lika tydligt.28

 
  

 

 

                                                 
26 Bryman, A; Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) s.360 f 
27 Bryman, A; Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) s.362 
28 Jocobsen, D.I, Vad, hur och varför? (2002) s.162 
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2.5 Sekundärdata 

 
Sekundärdata är information som är insamlad av andra och som då är avsedd för ett 

annat ändamål. Det innebär att det är begränsad information som vi kan få ut från 

sekundärdata och måste sålla i informationen för att hitta vad som är relevant för 

oss.29 I kvalitativ sekundär data får vi information av texter och försöker tolka dessa. 

När vi använder oss utav sekundärdata har vi varit källkritiska och lagt en stor vikt på 

hur trovärdig den är30

 

.  

Som sekundärdata har vi nyttjat böcker, Internet, vetenskapliga artiklar samt tidigare 

uppsatser och undersökningar. Litteraturen har vi sökt upp via Lunds universitets 

bibliotekskatalog LOVISA och tidigare författade uppsatserna i ämnet har vi funnit 

via Internetsidan www.uppsatser.se och universitets uppsats-databas. Via Lunds 

universitets sökmotor ELIN har vi funnit lämpliga artiklar och e-böcker. Vi har även 

haft möjlighet att ta del av undersökningar från Svenskt Näringsliv och Almi som har 

genomfört studier av likartad sort. Informationen om företagen har vi sökt upp på 

deras webbplatser samt i deras årsredovisningar.  

 

2.6 Reliabilitet 

 
Reliabilitet betyder att den information som samlats in är tillförlitlig, trovärdig och att 

informationen ska kunna bli samma om undersökningen skulle göras igen.31 För att 

kunna mäta reliabiliteten i en kvalitativ forskning ställer vi oss frågan om vi kan anse 

den data vi samlat in som korrekt.32

                                                 
29Ibid. s.187 

 För att få en så bra reliabilitet som möjligt har vi 

valt respondenter som har relevant kunskap om kreditgivning och finansiering. Vi har 

genom våra egna erfarenheter och kunskaper avgjort hur säker vi anser informationen 

vi insamlar är. Vi har därför tillsammans stiftat en gemensam uppfattning om 

respondenternas situation och håller en ständig dialog om hur vi ska tolka vår 

insamlade data. I och med att vi gör intervjuerna per telefon kan det vara svårt att veta 

30Ibid. s.153  
31 Ibid. s.48 
32 Jocobsen, D.I, Vad, hur och varför (2002) s.256 
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hur sant allt är som sägs, då det inte går att avläsa något kroppsspråk som kan tyda på 

osanning. 

 

2.7 Validitet 

 
Validitetsbegreppet behandlar giltigheten i resultatet, att man mäter det som är avsett 

att mätas så inget annat påverkar resultatet.33  Utifrån kvalitativ datainsamling berör 

validitet om vi har anskaffat den information vi initialt söker.34

 

 Detta har vi tagit 

hänsyn till genom att finna relevanta företag, banker och respondenter för att få så 

korrekta och sanningsenliga svar som möjligt. Vi utgår ifrån att de vi intervjuat 

responderar sanningsenligt, men är även medvetna om att respondenterna kan tala för 

sin sak och kanske inte alltid säger hela sanningen av olika anledningar. Vi har stärkt 

giltigheten genom att även göra intervjuer med fler utomstående organisationer som 

Svenskt Näringsliv och en fondkommissionär.  

Extern validitet behandlar hur bra resultatet kan generaliseras. I en kvalitativ 

forskning går det dels att generalisera utifrån data att skapa mer generella teorier. Det 

går också att skapa generalisering utifrån ett mindre stickprov och säga att samma sak 

gäller för större populationer. Om detta går att genomföra bedöms efter hur enheterna 

till undersökningen har valts.35

 

  Det kan vara svårt att generalisera då vi har gjort ett 

fåtal intervjuer utifrån en unik situation.  Eftersom grunden i vår undersökning är 

finanskrisen är det svårt att generalisera utan det skulle kunna generaliseras om det 

inträffar en liknande finanskris.   

2.8 Källkritik 

 
Vid användning av källor är det centralt att de bedöms som tillförlitliga. Vi har genom 

vår kunskap valt våra källor efter egna bedömningar hur tillförlitliga vi anser de vara.  

 

                                                 
33 Wallén, G, Vetenskapsteori och forskningsmetodik (1996) s.65 
34 Jocobsen, D.I, Vad, hur och varför? (2002) s.256 
35Jocobsen, D.I, Vad, hur och varför? (2002)  s.266 ff 
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Vi är medvetna om att telefonintervjuerna kan leda till feltolkningar samt att det är 

lättare som intervjuare att bilda sig en uppfattning om intervjun om personerna träffas 

då kroppsspråk, klädseln och uppträdande går att ta hänsyn till. Vi har valt att 

åsidosätta detta då telefonintervju var det mest praktiska alternativet.  

 

Företag vill ofta marknadsföra sig själva och vill således inte framstå som ett företag 

med finansiella svårigheter. Vi vill försäkra oss om att företagen inte ger oss en 

missvisande bild av situationen de befinner sig i och har därför valt att låta företagen 

vara anonyma. I och med att de är medvetna om dess anonymitet är vår förhoppning 

att de ger oss mer sanningsenliga svar än vid icke-annonymitet. Vid en av 

bankintervjuerna fick vi möjlighet att träffa respondenten personligen där banken 

antagligen också vill framstå som så bra som möjligt. Vi ansåg att bankintervjun gav 

oss mycket relevant information då den intervjuade var kunnig inom ämnet. Trots att 

vi hade ett litet urval av respondenter som inte ger en övergripande bild av marknaden 

anser vi att det ändå kan visa en trend.  

 

I sekundär data är det viktigt att kunna se vad som är relevant för just det vi söker och 

att kunna utvärdera de olika källorna efter hur tillförlitliga vi anser att de är. Det kan 

vara svårt att veta hur mycket vi kan lita på informationen vi har insamlat och därför 

måste vi ta reda på hur och vem som har samlat in den. Det är viktigt att ha koll på 

den senast uppdateringen av en viss sekundärdata som till exempel att regler och 

siffror kan ändras regelbundet.36

 

 Vi har granskat att det är de senaste lagändringarna 

och att företagens siffror är de senaste.  

Trots att en del av litteraturen är lite äldre är ändå en del av teorierna tillämpbara, 

däremot finns ingen hänvisningar till dagens finanskris eftersom den fortfarande 

pågår. En av böckerna är från år 1998 men vi anser ändå att den är relevant då vi 

använt andra källor som är tidsenliga. Vi anser att de vetenskapliga artiklar som 

använts är oerhört relevanta för den nuvarande krisen och vår frågeställning.  Vi har 

medvetet valt att inte fokusera för mycket på internetkällor dels för att de inte kan 

vara lika pålitliga med tanke på vem som helst kan ha skrivit texten. Samtidigt bör vi 

vara medvetna om syftet och tanken bakom internetsidan. Då finanskrisen är en unik 

händelse som utspelar sig sedan några få år tillbaka är det brist på material som stödja 

                                                 
36 Jocobsen, D.I, Vad, hur och varför? (2002) s.188 
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vår teori. De undersökningar som vi använder oss av i det empiriska avsnittet anser vi 

vara aktuella och tillförlitiga då de är genomförda år 2009 respektive i mars år 2010. 

Svenskt näringsliv och ALMI, som har genomfört studierna, bedömer vi som 

tillförlitliga. Samtidigt bör det belysas att de är organisationer som representerar 

företagen och kan således vara vinklade i företagens favör.  
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3. Teoretisk referensram  

__________________________________ 
I detta avsnitt avser vi att behandla de teorier som vi finner väsentliga för att få en 

bättre förståelse för problemdiskussionen och det analytiska avsnittet i uppsatsen. 

Syftet är att förmedla ett teoretiskt ramverk där vi introducerar centrala begrepp och 

teorier. 
__________________________________ 
 
 

3.1 Karaktärsdrag för en finanskris 

 
Under den moderna historien har världen genomgått flera ekonomiska kriser av olika 

slag. Den senaste är en bankkris som drabbat världen med omfattande förluster. Vad 

som kännetecknar en finansiell kris inom ekonomi är inte helt fastställt, men 

identifieras ofta som djupa nedgångar i den ekonomiska aktiviteten.37 Viktiga 

gemensamma nämnare som ofta är bidragande orsaker till en finansiell kris är 

överdriven optimism, försämrad konkurrenskraft och outvecklade finansiella 

system.38 Bankkriser leder, historiskt sett, till att staten tvingas vidta åtgärder och 

etablera krispaket och i vissa fall tvingas banksektorn till omstruktureringar. 39

 
  

3.2 Lag om bank- och finansieringsrörelse 

 
Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse innehåller bestämmelser om bank- 

och finansieringsrörelse och tar i några kapitel upp relevanta synpunkter som berör 

bankernas kreditgivning. Lagen innehåller regler för banker och 

kreditmarknadsföretag och behandlar regler om soliditet, likviditet, riskhantering och 

                                                 
37 Hagberg T, Jonung L, 1990-talskrisen – hur svår var den? (2005) s. 31 
38 www.industridagen.se  
39 Eklund, K Vår ekonomi (2007) s. 434-435 

http://www.industridagen.se/�
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genomlysning.40 Sjätte kapitlet behandlar övergripande bestämmelser om ett 

kreditinstituts rörelse. I paragraf ett behandlas soliditet och likviditet och att ett 

kreditinstitut ska driva sin rörelse på ett sätt så att deras fullgörande av förpliktelser 

inte äventyras41

 

.  

Paragraf två tar upp hur bankerna ska hantera sina risker och lyder: 

 

”2 § Ett kreditinstitut skall identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll 

över de risker som dess rörelse är förknippad med. Institutet skall här vid se till att 

det har en tillfredsställande intern kontroll.  

Ett kreditinstitut skall särskilt se till att dess kreditrisker, marknadsrisker, operativa 

risker och andra risker sammantagna inte medför att institutets förmåga att fullgöra 

sina förpliktelser äventyras. För att uppfylla detta krav skall det åtminstone ha 

metoder som gör det möjligt att fortlöpande värdera och upprätthålla ett kapital som 

till belopp, slag och fördelning är tillräckligt för att täcka arten och nivån på de 

risker som det är eller kan komma att bli exponerat för. Kreditinstitutet skall 

utvärdera dessa metoder för att säkerställa att de är heltäckande”  

I kapitel åtta presenterar lagen hantering av krediter och i paragraf ett står det om 

kreditprövning. Där står följande: 

”2§Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit skall det pröva risken för att 

de förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en 

kredit bara om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda” 

I paragraf tre tar lagen upp att en kreditbedömning ska vara gjord så att det ska finnas 

tillräckligt beslutsunderlag för att kunna bedöma risk med att bevilja krediten.42

 

  

 
 
 
 

                                                 
40www.fi.se  
41 Sveriges lagar (2009) 
42 Sveriges lagar (2009) 

http://www.fi.se/�
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3.3 Finansiering  
 
3.3.1 Kapitalbehov 
 

Alla företag har ett kapitalbehov för att kunna driva sin verksamhet. Vid finansiell 

planering går företaget igenom olika steg där de först prognostiserar kapitalbehovet de 

närmaste åren som till exempel behov av framtida investeringar. Sedan görs en 

bedömning vilken omfattning kapitalbehovet har, alltså hur mycket kapital som 

behövs för att kunna genomföra denna investering.43  Vid en kapitalbehovsberäkning 

är företagets likviditet ett mått som är grundläggande. Det görs i bedömningar av 

likviditetsbudgeten och den likvida strömmen med utbetalningar och inbetalningar. 

Vid budgeteringar på längre sikt vid större investeringar är det en finansiell 

budgetering som är nödvändig. Ett kapitalbehov ger grunden till kreditbehov44 och 

företaget kan genom en budgeterad finansieringsanalys få fram det mest lönsamma 

finansieringssättet. 45

 

 

3.3.2 Kapitalanskaffning 
 

Företag kan finansiera sin verksamhet med eget kapital och med främmande kapitel, 

där båda har för och nackdelar.46 Främmande kapital är billigare än eget kapital ur 

skattesynpunkt då utdelning till aktieägarna beskattas medan räntor på lån är 

avdragsgilla47. Det är också ett relativt snabbt sätt att erhålla kapital, men måste då 

betalas tillbaka.48

 

  

En vanligt förekommande metod för företag att anskaffa främmande kapital till sitt 

bolag är genom banklån. Vid en uppkomst av en finanskris involverar det till stor del 

banksektorn, som tenderar att bli mer restriktiva i sin utlåningsverksamhet om 

företagen uppvisar finansieringssvårigheter under krisen. Detta leder således till att 

det blir svårare för företagen att få banklån under en finansiell kris. 49

                                                 
43 Greve, J, Modeller för finansiell planering och analys (2003) s.69 

 

44 Broomé, P; Elmér, L; Nylén, B, Kreditgivning till företag (1998) s.13 ff 
45 Ibid. s.41 
46Ibid.  s.13 
47 Greve, J, Modeller för finansiell planering och analys (2003) s.69 
48 Agar, C, Capital Investment & Financing (2005) s.44 
49 Douglas W. Diamond & Raghuram G. Rajan, “Liquidity shortages and banking crises”, s. 615 
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3.3.3 Kapitalanskaffning under en finanskris 

 
Det finns flera avvägningar ett företag måste göra då de behöver utöka sitt kapital 

under finanskrisen. Richardsson och Acharya menar i en studie att om ett företag 

behöver kapital och de har möjlighet till det ska de öka sitt kapital. Även om 

kostnaderna är höga så kommer ett utökat kapital vara nödvändigt för företagets 

framtid. Företag bör också ha valt att anskaffa kapital på andra sätt ifall deras bank  

mot förmodan skulle gå omkull. Även om det kan var dyrt för företaget att ta till 

ytterligare finansieringssätt kan det rädda företaget. Många företag var oförberedda då 

finanskrisen uppstod, hade svårt att kunna utöka sitt kapital och i USA där flera 

banker hade stora problem blev det hysteri för företagen att finna annat kapital.50

 

  

Det har även gjorts en vetenskaplig studie där små och medelstora företags 

kredithantering i fyra asiatiska länder har jämförts med före och efter finanskrisen 

1998.  Den tyder på att under den finansiell kris blev banker mer restriktiva mot att 

låna ut. Studien poängterar att för små och medelstora företag är kapital nödvändigt 

för att kunna utvecklas och investera i intressanta projekt. Banklån har då en stor 

betydelse för företags tillväxt och om bankerna inte är lika villiga för att bidra med 

kapital måste företag söker andra finansierings alternativ.51

 
 

3.3.4 Pecking order 

 
Pecking order-teorin handlar om ett företags val av finansieringssätt.  Teorin säger att 

företag bör först välja självfinansiering genom eget kapital, sedan lån och därefter 

nyemission. Teorin anger ordningsföljden för anspråkstagarna vid en eventuell 

likvidation. 52

 
  

 

                                                 

50 Acharya, V; Richardson, M (2009) State of Corporate Finance: It's Not Over Yet Financial 
Executive, sid. 38-43 

51 Inessa; Love; Rida, Zaida (2010), “Trade Credit, Bank Credit and Financial Crisis” International 
Review of Finance, vol.10, sid. 125-147 
 
52 Andrén, Niclas: Eriksson, Tore; Hansson, Sigurd. Finansiering (2003) s.66 

http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=jorToc&issn=08954186&lang=se�
http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=jorToc&issn=08954186&lang=se�
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3.3.5 Avkastningskrav och kapitalstruktur 

 
Hur ett företag väljer att anskaffa och disponera kapital leder till olika soliditetsnivåer. 

Avkastningskravet på kapitalet en avgörande del för val av hur verksamheten ska 

finansieras, vilket beräknas med kapitalkostnaden eller Cost of Capital. Det anger 

kapitalmarknadens avkastningskrav på kapitalet. Då ett företag har en skuldsättning 

kan det beräknas med ett vägt medelvärde av avkastningskravet på eget kapital och 

kostnad för främmande kapital. Med formeln WACC (weighted average cost of 

capital) beräknas det vägda genomsnittet och den visar hur stor avkastning företaget 

minst måste ge för att tillfredsställa både långivare och aktieägares räntabilitetskrav. 

Räntekostnaderna är relaterade till marknadsvärdet av skulderna och kostnaden på 

eget kapital beräknas med CAP-M (Capital asset pricing-model).53

 

  

Hur stora krediter ett företag ges är individuellt, det är således svårt att använda 

teoretiska modeller för att hitta en optimal skuldsättningsgrad. Generellt vid en ökad 

skuldsättning kan kreditgivaren för att kompensera mot konkursrisk höja räntorna. 

Vid låg skuldsättningsgrad blir ökad upplåning en värdeökning av företaget och vid 

en hög skuldsättning ökar risken för konkurs och vid ytterligare belåning minskar 

företaget i värde.54

 

  

3.4 Kredituppgörelse   

 
3.4.1 Kreditförhandling  

 
Företagen strävar efter att få en låg kostnad och flexibilitet på banklånet medan 

banken strävar efter att få maximal avkastning på riskkapitalet och att öka sin 

lönsamhet. Det gäller för båda parterna att komma överens och att de har väl 

utarbetade förhandlingsargument.55

                                                 
53 Greve.J, Modeller för finansiell panering och analys (2003) s. 69 ff 

 För att parterna ska kunna tjäna så mycket som 

möjligt på lånet krävs det en ärlig och öppen relation. Företagen måste godkänna 

54 Ibid. s.67 ff 
55 Broomé, P; Elmér, L; Nylén, B, Kreditgivning till företag (1998) s.50 
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bankens villkor och avtal för att få en förmånlig ränta och så att banken kan försäkra 

sig att företaget amorterar enligt bestämmelserna och är en lönsam kund.56

 

 

Inför en kreditbedömning påbörjas en förhandling mellan parterna och båda kommer 

med sina argument. Företaget kommer med sina kreditförslag och presenterar sina 

argument medan banken gör sin kreditbedömning.57

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          (Figur 2)58

 
 

 

3.4.2 Kreditbedömning av bankerna  

 
Vid en kreditgivning måste bankerna göra en avvägning och granska företaget hur 

stor finansiell risk de kan utsättas för utan att riskera att gå i konkurs59. Kreditgivaren 

bildar sig en uppfattning utifrån de planer och budgetar som företaget har och gör 

bedömningar av företagets kapitalbehov och kreditbehov60. Kreditbedömningen 

grundas på en företagsanalys där risk för obestånd granskas. I analysen grundas 

företagets affärsidé, ägarnas kompetens, verksamhetsplaner, marknadsbedömningar 

och även årsredovisningar. 61

                                                 
56 Kim, K. & Nofsinger, J. Corporate governance (2007) s. 67 

  

57 Broomé, P; Elmér, L; Nylén, B, Kreditgivning till företag (1998) s.50 ff 
58 Ibid. s. 51 
59 Sigbladh, R; Wilow, S, Kredithandboken (2008) s.34 
60 Broomé, P; Elmér, L; Nylén, B, Kreditgivning till företag (1998) s.29 
61 Sigbladh, R; Wilow, S, Kredithandboken (2008) s.34 
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Viktigt är att banken som utlånare tror på företagets affärsidé och hur framtiden ser ut 

för branschen. En kreditgivare analyserar företagets nyckeltal62 för att kunna göra 

framtidsbedömningar, bedöma företagets ekonomiska ställning och lönsamhet. De 

kan också göra jämförelser med medianvärden för branschen för att se att företaget 

följer bransch index.63

 

  

Det första kreditgivaren gör vid en kreditbedömning är att de kontrollerar 

återbetalningsförmågan hos företaget. Bedömning av återbetalningsförmågan görs 

med en kassaflödesanalys för att se hur rörelsens överskott kan används till 

räntebetalningar och amorteringar under en viss tid.64 Banken gör också bedömningar 

för att se hur framtida kassaflöde kommer att förändras, bedöma om kassaflödet är 

förutsägbart och stabilt och att risken för totala skulder reduceras.65

 

  

Banken måste också veta vad syftet med lånet är, vilket kan vara köp av nya 

tillgångar, återfinansiera befintliga lån eller för att öka skuldsättningen i kapital 

strukturen. Vad lånets syfte är hjälper banken att hitta ett passade typ av lån. Det kan 

vara ett mindre lån som kontokredit, kortfristigt lån för rullande verksamheter och 

rörelsekapital eller så kan lånet också vara långsiktigt för fasta utgifter. Anledningen 

till att företag väljer att återfinansiera ett befintligt lån är att en möjlig lägre ränta 

uppkommer efter en förbättring i marknadsvillkor eller på grund av låntagarens 

kreditstatus.66

 

 

Det finns också något som heter övriga bedömningsfaktorer där avgörande faktorer 

för detta är om företaget redan är kund i banken, då det redan är känt och banken är 

medvetna om deras verksamhet. Ålder, storlek och framgång är också något som 

kreditgivaren värderar högt vid en bedömning, vilket tyder på att det är ett företag 

som har klarat sig igenom konjunkturcyklar.67

 
  

 

                                                 
62 Appendix:  se Nyckeltal 
63 Sigbladh, R; Wilow, S, Kredithandboken (2008)  s.159 
64 Broomé, P; Elmér, L; Nylén, B, Kreditgivning till företag (1998)s. 39 
65 Agar, C, Capital Investment & Financing(2005) s.48 
66 Ibid. s.48 
67 Broomé, P; Elmér, L; Nylén, B, Kreditgivning till företag (1998)s.64 
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3.4.3 Företagens argument 

 
Innan en förhandling om krediten börjar tar låntagaren reda vilka villkor som 

långivaren kräver.68 För att få ett så lönsamt och förmånligt lån som möjligt vill 

företagen ha en långvarig och förtroendegivande relation med sin bank. Efter att 

företaget har kommit fram till sitt kreditbehov lämnar de ett kreditförslag till en bank. 

Bankerna har, vid förhandlingar om krediten, fakta om företagets planer och ekonomi 

vilket består av nyckeltal från årsredovisningar eller liknande.69

 

 

Hur företagets marknad ser ut påverkar bankernas beslut hur deras bedömning av 

företagens förfrågan. Det är centralt att visa banken att företaget har 

marknadskompetens att de kan tro på företaget och att där finns en framtid. Det finns 

tre marknadskompetenser som ett företag främst bör lägga vikt vid. Det första är att 

de har rätt kombination av konkurrensmedel, vilket speglar sig i marknadsföringens 

fyra p, pris, produkt, påverkan och plats. Den andra aspekten som företagen 

informerar banken om är omvärldsförändringar. Där de visar att de är välinformerade 

om bakomliggande orsaker och samband kan ge nya trender som kan tvinga företaget 

att skaffa nya produkter eller avveckla gamla produkter. Det är centralt för företaget 

att vara informerad om vad som händer på marknaden så att de följa efterfrågan hos 

kunderna.70 Hur lönsamt ett företag är anger den tredje marknadskompetensen . För 

att kunna hålla lönsamheten på både kort och lång sikt gör företag upp en 

marknadsplan där det belyser nulägesanalys, mål i framtiden, strategi, uppföljning och 

bevakning.71

 

 

När ett företag planerar sitt kreditbehov tar de hänsyn till konjunkturen för att kunna 

reducera svårigheterna att ansöka om kredit. Företag underlättar för sig själva genom 

att göra egna bedömningar om risk i deras kapitalbehov och strävar ofta efter att lösa 

sina finansieringsproblem under lågkonjunktur då räntorna är lägre. Kreditvillkor som 

fastställs under högkonjunktur har ofta högre räntor och kort amorteringstid och bör 

därför omförhandlas under en lågkonjunktur. Villkor bör dock vara samma då de 

                                                 
68 Agar, C, Capital Investment & Financing(2005) s.47 
69 Broomé, P; Elmér, L; Nylén, B, Kreditgivning till företag (1998)s. 52 
70 Ibid. s.51 ff 
71 Ibid. s.56 ff 
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fastställs under en lågkonjunktur. Detta är något som banken ser som en omvänd 

målsättning.72

 

 

3.4.4 Kreditrisk 

 
En kreditrisk innebär att kredittagaren inte följer det kreditavtal som parterna kommit 

överens om och det medför risken att kredittagaren inte kan amortera krediten. 

Kreditgivaren råkar då ut för en kreditförlust och för att undvika den måste de göra en 

bedömning av risken vid kreditgivningen.73

 

   

Vid en kreditbedömning är det inte bara den enskilda kreditens risk som bedöms utan 

även den totala risken i företaget. Kreditgivaren avväger risken genom att analysera 

företags kapitalstruktur, där en kombination med skuldsättningsgrad, lönsamhet och 

risk uttrycker hävstångseffekten, RE=RT+(RT-RS)xS/E.74 Så länge avkastningen på 

totalt kapital överstiger låneräntan och genom att öka skuldsättingen kan företaget öka 

avkastningen på eget kapital. Då skuldsättningsgraden ökar sjunker soliditet och 

likviditet vilket då gör att företaget inte lika lätt klara av påfrestningar och kriser.75

 

  

Risken som en långivare kan utsättas för vid en kreditgivning delas upp i olika 

riskgrupper: 

 

3.4.4.1 Default 

 

Denna typ av risk uppstår då låntagaren får svårigheter att kunna betala ränta och 

kapitalbeloppet under återbetalningstiden. Återbetalningsproblem kan bero på 

låntagarens affärsrisk och finansiella risk som kan associeras till rörelsen och 

finansierings strategier och policys. Det kan också bero på den övergripande 

ekonomin och marknadens villkor.76

 

  

 

 

                                                 
72 Broomé, P; Elmér, L; Nylén, B, Kreditgivning till företag (1998)  s.89 ff 
73 Ibid. S. 14 
74  Appendix: se Nyckeltal  
75 Broomé, P; Elmér, L; Nylén, B, Kreditgivning till företag (1998) s.48 
76 Agar, C, Capital Investment & Financing(2005) s.53 
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3.4.4.2 Recovery 

 

Vid eventuella återbetalningsproblem kan långivaren ha olika säkerheter som 

trygghet. Det kan då vara en risk att vid utnyttjande av säkerheterna kan 

marknadsvärdet på dessa ha förändrat. Det medför en risk att försäljningsvärdet är 

mindre än initialt kalkylerat. Det kan också finnas en risk för rättsliga hinder och 

lagar.77

 

  

3.4.4.3 Interest rate 

 

Räntan kan förändras under lånetiden och det kan bli en ökad kostnad för långivaren 

då räntan är mindre lönsam. Vid en avtalad ränta kan inte de ökade kostnaderna 

överföras på låntagaren. Beroende på om det är avtalat en rörlig eller fast ränta kan 

det ha betydelse för långivarens ränteinkomster. Vid rörlig ränta kommer långivarens 

nettoränteintäkter öka då räntan höjs och minska då räntan går ner. Om det är fast 

ränta kommer netto ränteintäkterna minska när räntan går upp och öka då räntan går 

ner.78

 
  

3.4.5 Företagsrekonstruktion  
 
 
Om ett företag lider av temporära betalningssvårigheter, men anser att de inte behöver 

försättas i konkurs, kan de ansöka om en företagsrekonstruktion. Ansökan lämnas in 

av en borgenär eller företaget själva. Efter att ansökan lämnats in bedöms företags 

ekonomiska situation, det vill säga dess förmåga att betala sina kortfristiga och 

långfristiga skulder. Vid ett eventuellt godkännande av rekonstruktionen utsätter 

berörd tingsrätt en rekonstruktör som samarbetar med företaget för att lösa dess 

finansiella svårigheter.  Under rekonstruktionsperioden kan företaget ta nya lån för att 

klara de strikta mål som tillsammans med rekonstruktören etablerats, dock så har 

kreditgivarna till dessa lån förtur gentemot övriga fordringsägare vid en eventuell 

konkurs. Under en rekonstruktionsfas finns det tydliga restriktioner om vad företaget 

får genomföra, som att inte amortera tidigare lån som togs innan rekonstruktionen 

                                                 
77 Agar, C, Capital Investment & Financing(2005) s.53 
78 Ibid.s.53 
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inleds. Företaget kan inte heller utsättas för avtalsuppsägningar och fordringsägare 

kan inte beslagta eventuella tillgångar i företaget. 79

 

 

I normaliteten pågår en rekonstruktion under tre månader men om ytterligare tid 

behövs kan den fortgå under en tidsperiod på ett år.  Om rekonstruktören anser att 

företagsledningen ej följer den överenskomna likviditetsbudgeten kan han eller hon 

avsluta rekonstruktionen och företaget löper således stor risk att försättas i konkurs.80

 
 

3.4.6 Finansiella covenants 

 
När ett banklån är beviljat har banken som uppgift att se till att företaget betalar ränta, 

amorteringar och även använder pengarna till det som de är avsedda för. En 

kreditgivare har covenants som kan vara regler, lånerestriktioner eller att vissa krav 

som företaget måste uppfylla. Håller inte låntagaren den överenskommelsen kan då 

kreditgivaren ta mer kontroll över företaget.81

 

 Långivarens huvudsyfte med 

finansiella covenants är att se till att företagets återgärder för framtida risker med 

skulden är i linje med de förväntningar då lånet avtalas. Det kan vara att företaget har 

tillräckligt med likvida medel för att kunna betala pågående räntekostnader och 

huvudsakliga kostnader. Det kan också vara att företaget har tillräckligt med 

tillgångar att kunna återbetala vid skuldobestånd.   

Former av covenants kan vara att företaget måste uppnå ett vist mått på finansiella 

nyckeltal och att låntagaren måste underrätta långivaren om vissa händelser speciellt 

om det påverkar återbetalningen. Andra typer av covenants är att företaget inte får gör 

för omfattande utdelningar till ägarna. Det inte är heller tillåtet att överlåta tillgångar 

eller att byta ut tillgången till en mindre omsättningsbar tillgång eller med högre 

risk.82

 

 

Bankerna använder lånerestriktioner för att reducera risken och hur omfattande dessa 

restriktioner är beror på företagets storlekt. Vid större lån och mindre företag menar 

bankerna att risken är större och har därför mer omfattande och stramt avtal med 

                                                 
79 Folkesson, Enar, Företaget i ekonomisk kris, (2002) s. 130 ff 
80 Persson, Annina H & Tula, Marie Företagsrekonstruktion – i teori och praktik (2001) s. 111 ff 
81 Kim, K; Nofsinger, J. Corporate governance (2007) s.75 ff 
82 Agar, C, Capital Investment & Financing(2005) s.58 
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mindre före. Det finns ett samband mellan avtalets omfattning och låneräntan, där 

räntan blir mer känslig för hur stora villkor bankerna ställer till företagen. Jämfört 

med företagens storlek då mindre företag har betydligt stramare villkor från banken 

vilket leder till att deras räntor blir högre.83

 
     

3.5 Alternativa Kreditformer  
 
Nedan beskrivs relevanta former av finansiering av objekt.  
 
 
3.5.1 Leasing  
 
 
Leasing kan delas in i två subgrupper, operationell och finansiell leasing.  I båda 

fallen tillhör objektet leasingbolaget vilket således möjliggör att långivaren kan ta det 

leasade objektet i anspråk direkt vid en eventuell konkurs.84

 

  

3.5.1.1 Finansiell leasing 

 

Då ett företag använder sig av finansiell leasing köper leasingföretaget objektet som 

dess kund önskar att nyttja.  Denna hyrs sedan ut till det leasande företaget. Vid 

användandet av denna typ av leasing är det således tre parter inblandade; leverantör, 

leasingbolag och leasingkunden. Det är leasingkunden som är ansvarig för 

reparationer, service och allmänt underhåll av objektet även att det är leasingbolaget 

som i realiteten är ägare. Vid ett eventuellt restvärde på det leasade objektet är det 

vanligt att leverantören förbundit sig att återköpa leasingobjektet efter avtalad 

leasingperiod. I regel överensstämmer kontraktstiden med leasingobjektets 

ekonomiska livslängd. Tidigare var det dock vanligare att leasingkunden köpte 

objektet efter att leasing-tiden löpt ut, något som kunde göra att leasingavtalet snarare 

framstod som en avbetalningsplan. Vid användandet av finansiell leasing redovisas 

leasingobjektet som en anläggningstillgång och även skulden för denna. 85

 

  

 

                                                 
83 Apitado, P; Millington, J. K (1992), “Restrictive loan covenants and risk adjustment in small        
    buisness lending” Journal of Small Business Management, vol. 30(1), sid.38-49 
84 Adlercretuz, Axel, Finansieringsformens rättsliga reglering (2004) s. 172  
85 Ibid.  s. 172 

http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Apitado,%20Vincent%20P.%22&start=0�
http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Millington,%20J.%20Kent%22&start=0�
http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=jorToc&issn=00472778&lang=se�
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3.5.1.2 Operationell Leasing 
 
Operationell leasing bygger på ett tvåpartsförhållande mellan ett leasingbolag och en 

leasingkund. Den här formen av leasing kan jämföras med en hyres-situation där 

leverantören hyr ut leasingobjektet till kunden samt ansvarar även för service och 

underhåll. Parten som leasar objektet kan i regel säga upp kontraktet utan extra 

kostnad då detta vanligtvis är inbakat i den initiala leasingavgiften När ett företag 

nyttjar operationell leasing redovisas kostnaden som en utgift, ej som en skuld på 

innehavd tillgång. Detta då leasingobjektet i realiteten ägs av leasingbolaget. 86

 

 

3.5.1.3 Fördelar med leasing 
 
Det finns flertalet fördelar med att leasa ett objekt istället för att nyttja sitt egna 

kapital och äga det. En av de mest väsentliga fördelarna som brukar nämnas i 

samband med företag som har en lägre soliditet är att undvika att binda kapital i 

anläggningstillgångar och undviker även en förmodat högre skuldsättingsgrad. 

Företag som har en ansträngd budget kan istället använda sig av den operationell 

leasing och således få en bättre soliditet och mer eget kapital i kassan än om man hade 

investerat i objektet själva. 87

 

 

Leasar företaget ett objekt med den operationella formen ansvarar inte leasingbolaget 

för service och reparationer av objektet. Det krävs inte heller någon uppdatering 

genom att konstant investera i den nyaste modellen, utan låter således leasingbolaget 

sköta den typen av processer. Samtidigt effektiviseras verksamheten då leasing 

möjliggör en högre specialiseringsgrad i företaget. Anställda kan fokusera på 

verksamhetens ändamål medan leasingbolaget sköter de leasade produkterna, något 

som de gör med en högre effektivitet då det ligger inom deras expertis. 88

 
 

3.5.2 Factoring   
 
Det finns två olika typer av factoring, fakturabelåning samt fakturaköp.89

 
 

 

 
                                                 
86 Broomé, P; Elmér, L; Nylén, B, Kreditgivning till företag (1998) s. 142 
87 Berk, J; Demarzo, P Corporate Finance (2008) s. 823  
88 Ibid. s. 824 
89 Broomé, P; Elmér, L; Nylén, B, Kreditgivning till företag (1998) s. 140 
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3.5.2.1 Fakturabelåning 

 

Vid fakturabelåning använder företagen sina fakturor som en pant vid låntagning. Om 

företaget nödgas ställa in sina återbetalningar av lånet kan således finansbolaget ta 

företagets fakturor i anspråk. Per definition brukar man ta det totala beloppet på 

fakturan som säkerhet, med anses vissa av kundfordringarna som osäkra använder 

man mellan 60-90 procent som grund till belåningen. Vid användandet av 

fakturabelåning är det vanligt att företaget använder sig av olika tilläggstjänster i form 

av att låta factoringbolaget eller finansbolaget sköta delar av de administrativa 

uppgifterna i samband med belåningen. Exempel på tjänster som vanligtvis 

utkontrakteras är bokföringsåtaganden och hantering av räntor och debiteringar.90

 

  

De reella kostnaderna relaterade till fakturabelåningen är vanligtvis en limit-avgift på 

cirka  en procent av den accepterade limiten. Till det tillkommer även en årlig ränta 

och en engångskostnad i form av en hanteringsavgift.  Den årliga räntan tillfaller 

endast den del av krediten som företaget utnyttjar. Genom att pantsätta sina fakturor 

ökar företagens tillgång till rörelsekapital som kan användas både till investeringar 

samt den löpande verksamheten. Hos Sparbanken får man tillgång till kapitalet 

bankdagen efter fakturan är registrerad i bankens dator, något som möjliggör att 

företaget snabbt kan likvidera sina fakturor.91

 

 

3.5.2.2 Fakturaköp 

 
Vid ett fakturaköp köper factoringbolaget hela kundfordran från företaget och således 

även risken att betalningen av fakturan kan utebli. Som kompensation för detta brukar 

factoringbolaget betala mellan 60-90 procent av det initiala beloppet på fakturan samt 

ta en avgift för den risk som tillkommer då factoringbolaget tar över fakturan. 92

 
  

3.5.3 Nyemission 

 
Ett bolag kan välja att öka sitt kapital genom att ge ut nya aktier genom en nyemission 

och där med öka de likvida medlen. Företaget ökar med nyemission det egen kapital 
                                                 
90 Broomé, P; Elmér, L; Nylén, B, Kreditgivning till företag (1998) s. 140 
91 Ibid. s. 140 
92 Ibid. s. 141 
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för att få en stabilare finansiell ställning och även  att soliditeten ökar. Jämfört med 

annan finansiering är nyemission kostnadskrävande och brukar därför vara en sista 

utväg då inget annat finansieringsalternativ finns.93

 

  

Autore och Kovac menar att det finns en stark koppling mellan asymmetrisk 

information och nyemission beträffande företags finansiering. Företag som vanligtvis 

har en hög asymmetrisk information men som för tillfället har en låg asymmetrisk 

information tjänar mer på en nyemission än att låna pengar av en bank. Detta 

motsäger pecking order-teorin, och gäller alltså endast då informationsasymmetrin går 

från hög till låg under en kortare tid.94

 

  

 
3.6 Relation mellan företag och bank 

 
Ur en banks perspektiv är det centralt att ha en bra, långsiktig relation till sina kunder. 

Detta för att på sikt kunna etablera ett ömsesidigt förtroende sinsemellan. För banken 

är det viktigt då man genererar inkomster genom ränta på utlåning och ur en kunds 

synpunkt är det viktigt då ränteläget kan bli lägre om man har en bra relation till 

banken. Ur företagssynpunkt blir det således lättare att få lån till 

finansieringsverksamheten och även till en mindre kostnad.95

 

 

Vid utlåning är ett starkt förtroende en central del av relationen mellan banker och 

företagen. De senare årtiondena har relationsmarknadsföring blivit allt viktigare. 

Förutom att bara fokusera på produkten i sig, fokuserar man också på immateriella 

värden som relationer, interaktion och nätverkande. Ur relationsmarknadsföringen 

utvecklades också Customer Relationship Management som Grönroos menar är 

nyckeln till att etablera en långsiktig relation till sina kunder och leverantörer.96

 

 

                                                 
93 Andrén, Niclas: Eriksson, Tore; Hansson, Sigurd. Finansiering (2003 

94 Autore, D.M.; Kovacs, T. (2010) “Equity issues and temporal variation in information asymmetry” 
Journal of Banking & Finance vol. 34(1) sid. 12-23 

95 Intervju med bank 2010-04-18 
96 Grönroos, Christian  Service Management och marknadsföring:  en CRM-ansats, (2002) s. 76 

http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Autore,%20D.M.%22&start=0�
http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Kovacs,%20T.%22&start=0�
http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=jorToc&issn=03784266&lang=se�
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Förutsättningarna för att skapa relationer är att det finns två parter, Gummesson 

resonerar om standardparterna, leverantör och kund. I takt med att relationen mellan 

kund och leverantör förlöper etableras förtroende och nätverk där de båda parterna 

interagerar med varandra. De centrala fokusområdena, när man använder CRM som 

ansats, är att det ska vara en situation som är fördelaktig för båda parter samt att ett 

långsiktigt samarbete skall etableras. Kontentan är att intressentgrupperna runt 

företaget, såsom kunder, leverantörer och myndigheter skall ses som medparter inte 

motparter. 97

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Gummesson, Evert, Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, (2002) s. 104 
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4. Empiri 
_____________________________________________________________________ 

I Empiriavsnittet kommer vi att presentera de svar som de tillfrågade respondent 

grupperna, företag, banker och marknadsexperter, har delgivit oss. Majoriteten av 

företagsrespondenterna har önskat att få vara anonyma, därför genomförs 

företagsavsnittet av empirin anonymt. Vidare introducerar vi två undersökningar 

genomförda av ALMI Företagspartner och Svenskt Näringsliv 

 

 

4.1 Företag A 

 
Företag A tillverkar, utvecklar mjukvaror och hårdvaror till film och TV industrin. 

Bolaget grundades under mitten av 80-talet och har idag distribution i ett tjugotal 

länder världen över. Bolaget genomgick en rekonstruktion under 2009 vilket 

medförde betydande förändringar i bolagets finansiering. Idag omsätter företag A 

omkring 80 miljoner kronor och har cirka 40 anställda. Vår kontakt har varit bolagets 

CFO, och därmed den personen med bäst kompetens gällande bolagets ekonomiska 

ställning.  

 

4.1.1 Förändring av kreditsäkerhet 

 
Företag A har i dagsläget sina största skulder i banklån och Almi lån. I och med att 

företaget tvingades genomföra en rekonstruktion under 2009 så gjordes ingen direkt 

omprövning av dess krediter utan snarare gavs helt nya krediter ut. Efter 

rekonstruktionen har inga omprövningar gjorts eftersom banken säger sig ha gjort en 

så noga kreditbedömning under rekonstruktionsperioden att ingen ny behövts 

genomföras. Vår respondent upplever att banken blivit mer noggranna med att bevaka 

sina krediter i och med finanskrisen, bolagets CFO menar att finanskrisen var en 

ordentlig varningsklocka som fått banken mer observant.  
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Idag har företag A inget utrymme för nya bankkrediter utan försöker istället att ha 

som mål tillsammans med sin bank att öka sin soliditet som i dagsläget ligger 

omkring 17 procent.  

 

4.1.2 Relation till Bank 

 
Företag A använder samma huvudbank som innan rekonstruktionen 2009. Relationen 

har innan och under finanskrisen varit bra dock sattes den på prov under 

rekonstruktionen då banken hade hårda restriktioner om hur mycket de kunde låna ut 

vilket företag A var tvungna att följa för att rekonstruktionen skulle vara 

genomförbar. Finanskrisen gjorde inte att banken blev hårdare mot företag A men 

bidrog också till att bolaget föll och var tvungna att rätta sig efter bankens krav och 

har därför hög belåning idag.  

 

4.1.3 Alternativ finansiering 

 
Företag A har nu som målsättning att stärka sin balansräkning och således minska sin 

belåning. Vår respondent säger att man nu försöker hitta bättre finansieringslösningar 

för sina kunder så att bolaget ska kunna få in kapital snabbare. Företag A:s CFO 

nämner också att de kommer genomföra en nyemission för att stärka sin finansiella 

situation men har inga andra planer på att ändra sin finansiering utan säger sig vara 

nöjd med sin situation av banklån som råder i dagsläget. Nyemissionen är ett bra sätt 

för företag A att höja sin soliditet och samtidigt få in nytt kapital. Ett banklån hade 

givit bolaget för hög skuldsättning samtidigt som räntekostnaderna kommer växa 

menar vår respondent. Han upplever ej att företaget har använt factoring eller leasing i 

större utsträckning än innan krisens påverkan på företaget.  

 

4.2 Företag B 

 
Företag B är ett av Sveriges ledande företag inom leverans av utrustning för 

laboratoriemiljöer. Målsättningen är att erbjuda kunden en helhetslösning för 

uppbyggnad av laboratoriemiljöer med funktionsgaranti.  Företaget omsätter idag 
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omkring 35 miljoner kronor och har cirka 11 anställda. Vi har varit i kontakt med 

bolagets ekonomichef som innehar bäst kompetens och kunskap om företagets 

krediter och den mest utvecklade relationen med den anlitade banken.  

 
4.2.1 Förändring av kreditsäkerhet 

 
Företagets skulder består idag i stort sett enbart av en checkräkningskredit utgiven av 

en av Sveriges ledande banker. Denna typ av belåning har företaget haft innan 

finanskrisen började. Vår respondent upplever att bankerna har blivit mycket mer 

rädda efter finanskrisen och är således mer angelägna om att se efter sina krediter. 

Företaget har under flertalet gånger varit i förhandlingar med banken om att få utökad 

kredit men har fått avslag varje gång. Bolagets ekonomichef tror att en utökad kredit 

hade varit mycket mer sannolik före finanskrisen då banken inte hade lika hårda krav 

på dem.  

 

4.2.2 Relation till Bank 

 
Vår respondent anser att företaget har skött sina kreditvillkor mycket bra men att 

banken har blivit mycket hårdare på grund av den globala lågkonjunkturen. 

Relationen med banken har försämrats mycket eftersom företagets ekonomichef anser 

att banken skall ställa upp mer istället för att bli hårdare i tider som dessa när företag 

behöver pengar för att hålla en stabil utveckling. Respondenten menar också att de har 

visat noga beräkningar på hur de skulle kunna klara av en utökad kredit men har trots 

detta fått avslag från banken. Företaget letar i dagsläget efter en alternativ bank som 

kan bidra till bättre relation och stöd för framtida utveckling för företaget.  

  

 

4.2.3 Alternativ finansiering 

 
Företag B har tittat på alternativa lösningar till banklånsfinansiering, bland annat 

kommer en nyemission att äga rum eftersom bolaget behöver likvida medel och 

banken nekat till ökade krediter. Man har även undersökt möjlighet till factoring men 

detta har inte visat sig vara lönsamt nog för att fortsätta med i framtiden, inte heller 
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leasing ses i dagsläget som en alternativ finansieringsmetod. Ekonomichefen berättar 

att man försöker få så mycket som möjligt av sin försäljning på förskottsbetalning för 

att slippa alltför negativt kassaflöde men det finns en gräns på hur mycket kunder är 

villiga att betala i förskott. Checkkredit anses som företagets bästa lösning idag men 

vår respondent tror att det finns andra banker som kan ge bättre villkor vilket nu håller 

på att undersökas.  

 

4.3 Företag C 

 
Företag C är ett rederi som bedriver industriell sjöfart för transport av bland annat 

kemikalier, men även handel med fartyg. Företaget är i huvudsak verksamt på 

Östersjön och i Nordsjöområdet. I vår telefonintervju med företaget talade vi med 

bolagets controller som har mycket god insyn i företagets ekonomi och 

belåningssituation.  

 

4.3.1 Förändring av kreditsäkerhet 

 
Sedan 2007 har inga omprövningar gjorts av företag C:s krediter och de har årsvis ett 

års amorteringsfria lån. Detta har under senare tid diskuterats men inga förändringar 

har ännu skett. Eftersom shippingbranschen är väldigt krävande ekonomiskt på grund 

av kostnaderna för fartygen, används dessa som säkerhet vid de långsiktiga lånen som 

företag C använder sig av. Soliditeten för företaget uppgår idag till ungefär 30 procent 

men de har som mål att sänka denna till mellan 20-25 procent.  

 

4.3.2 Relation till bank 

 
Precis som tidigare år är det företag C:s VD som sköter kontakten med deras två 

banker. De senaste åren har varit en orolig tid i shippingbranschen med bland annat 

kraftigt sjunkande priser på fartyg. Detta har resulterat i att företag C har tvingats 

annullera beställningen av tre tankfartyg, som har drabbat företaget med kostnader på 

omkring 33Mkr. Lönsamhetskrisen har gjort att företaget träde i likvidation men efter 

en finansiell rekonstruktion var verksamheten på fötter igen. Detta har även gjort att 
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villkoren för preferensaktieägarna har förändrats. Oroligheterna som drabbat 

branschen i samband med finanskrisen har också mycket att göra med att banker i 

allmänhet blivit mer försiktiga med att ge ut krediter och blivit mer noga i sina 

kreditbedömningar menar vår respondent.  

 

4.3.3 Alternativ Finansiering 

 
Då shippingverksamheten är förhållandevis riskfylld siktar företag C på att 

avkastningen på eget kapital bör ligga runt 14 procent. De förväntar sig inte att göra 

någon förändring av deras skuldsättning i nuläget men det kan komma att bli aktuellt 

inom en snar framtid. Under kommande treårsperiod har företaget som mål att nå 

minst fem till tio procent ökad intäktstillväxt eftersom marknaden är så pass 

kapitalintensiv, vilket i sin tur skulle skapa mer handlingsfrihet. De har i dagsläget ej 

fokuserat på alternativa finansieringsmetoder.  

 

4.4 Företag D 

 
Företag D är ett läkemedelsföretag med fokus på produkter där immunförsvaret spelar 

en central roll. Patent inom läkemedelsbranschen är giltiga i 20 år där företag D för 

närvarande har 29 stycken. Företaget vill växa så mycket som möjligt men är ändå 

medvetna om riskerna och vill därför fördela sina risker genom partners och uppköp. 

Företaget omsätter i dagsläget runt 50 miljoner kronor årligen. Vår telefonintervju 

gjordes med företagets redovisningschef och därmed den person som har bäst insyn i 

företagets ekonomi.  

 

4.4.1 Förändring av kreditsäkerhet 

 
Sedan 2007 har det inte gjorts några direkta förändringar beträffande de krediter de 

har från sin bank. De omprövas ständigt, men skillnaderna är så pass marginella att de 

inte har haft någon större betydelse. På liknande sätt är förändringen av 

räntemarginalen som bankerna kräver så pass liten att den inte haft någon större 

inverkan. För tillfället är alla företag D:s lån långa på en rörlig ränta. De har som mål 
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att minska sina lån på en längre sikt, men det är inte aktuellt i dagsläget. Detta beror 

på att företaget bedriver för närvarande flera projekt vilket kräver en stabil finans för 

att slutföra dem. Läkemedelsbranschen är dessutom en högriskbransch vilket i 

allmänhet gör det svårare för företag att bra lånevillkor därför vill man inte åta sig 

större skulder än nödvändigt.     

 

4.4.2 Relation till Bank 

 
Företag D använder sig endast av en bank, och kontakten till dem sköter 

ekonomichefen och redovisningschefen. Respondenten tycker att företaget har en god 

relation till sin bank och tycker sällan att det blir några problem. De har inte förändrat 

deras lån sedan finanskrisens inledning, vilket möjligen har hjälpt att behålla en stabil 

relation. Dock tror företag D att det kan bli svårare att få nya lån om det skulle 

behövas då banker i allmänhet har blivit med restriktiva i sina kreditgivningar.     

 

4.4.3 Alternativ finansiering 

 
Från 2007 fram till idag har företag D inte gjort några direkta omstruktureringar i sin 

finansiering. Under 2009 gjordes en nyemission vilket var av väsentlig betydelse för 

bolaget. I april 2010 gjordes en riktad emission i fonder. Dessa bör vara nödvändiga 

eftersom bolaget går med förlust och tros göra så till år 2011/2012.  Företaget menar 

att de inte använder sig av factoring eller leasing mer än innan krisen.  

 

 
4.5 Företag E 

 
Företag E är ett industri företag som tillverkar verktyg för sågindustrin. Förutom 

moderbolaget ingår också tre stycken dotterbolag i koncernen. Dotterbolagen 

kompletterar varandra med utrustning till sågindustrin och arbetar också med 

investering inom energi. Koncernen omsätter omkring 20 miljoner årligen och har en 

soliditet på omkring 11 procent. Vi har varit i kontakt med företag E:s ekonomichef 

som har mycket god kännedom om bolagets ekonomiska ställning.  
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4.5.1 Förändring av kreditsäkerhet 

 
Vår respondent menar att bolag i deras storlek är känsligare än andra bolag för både 

interna och externa störningar i ekonomin och har därför drabbats hårt av den rådande 

finanskrisen. På grund av sämre efterfrågan på företag E:s produkter har man hamnat 

i sämre likviditet vilket har krävt att nytt kapital tagits in. På grund av låg soliditet har 

det inte getts utrymme för ökad checkkredit eller banklån utan tvärtom, att stärka 

soliditeten i form av eget kapital. 

 

4.5.2 Relation till Bank 

 
Relationen med Företag E:s bank är god och har länge varit det. Dock står det klart att 

krisen har satt sina spår i fråga om att företag E har drabbats av omfattande förluster 

under finanskrisen vilket har gjort banken mer observant för kreditförluster. 

Relationen med banken är idag fortsatt god då krisen bidragit till en tätare kontakt på 

grund av osäkrare krediter. Eftersom det ligger i både företaget och bankens intresse 

att säkerheterna ökar i företag E så är det viktigt att relationen är fortsatt god.   

 

4.5.3 Alternativ Finansiering 

 
Företag E har haft stor andel av sina skulder till kreditinstitut, på grund utav deras 

låga soliditet inte kunnat fortsätta med denna typ av finansiering. För att stärka sin 

finansiella ställning har man genomfört en nyemission under hösten 2009 och en 

företrädesemission under februari 2010, den senare blev dock aldrig fulltecknad. Vår 

respondent flaggar även för att fler nyemissioner kan komma att genomföras inom 

den närmsta tiden.  
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4.6 Färs och Frosta Sparbank 

 
4.6.1 Bakgrund 

 
Bankens etablerades 1839 då Färs Härads Sparbank öppnade, men den bank som 

existerar idag bildades 1989 genom en sammanslagning med Frosta Härads Sparbank. 

Färs och Frosta bedriver i stort sett all sin verksamhet i mellersta Skåne, där de har 18 

kontor och 260 medarbetare. Sparbanksstiftelsen äger 70 procent i banken, medan 

Swedbank äger de resterande 30 procenten.  Vår intervju med banken ägde rum den18 

april med bankens ställföreträdande kreditchef Tomas Åkesson. Han har jobbat inom 

bank i 22 år och på Färs och Frosta de senaste tio åren. Rollen som ställföreträdande 

kreditchef fick han 2007 men hade då under en längre tid arbetet med 

kreditgivningsfrågor för företag. 

 

4.6.2 Färs och Frostas företagskunder  

 
Precis som vår målgrupp i uppsatsen arbetar Färs och Frosta med mindre 

företagskunder, som har under 100 miljoner i omsättning per år. De har ett fåtal större 

företagskonton, men dessa kan räknas på en hand. Som regel får ett enskilt kontor 

bevilja lån på upp till 15 miljoner, efter det blir det en mer omfattande procedur som 

bland annat Tomas Åkesson är aktiv inom. När de väljer om de ska finansiera en 

kunds affärer tar de bland annat fram ett RFF-tal, (Risk för fallissemang) som 

graderar kunderna från 1-14 där 14 är det starkaste. RFF tittar på företagets 

återbetalningsförmåga vilket Åkesson anser har blivit av betydligt större vikt sedan 

finanskrisen. En annan snarlik aspekt är ett företags kassaflödesanalys som också har 

större tyngd idag än några år tillbaka, delvis på grund av the förändrade 

konjunkturläget. Förutom dessa två tittar de även på företagets nyckeltal98

                                                 
98 Nyckeltal: se Appendix 

 som 

kapitalomsättningshastighen, konsuleringsgraden, ränteräckningsgraden, avkastning 

och räntabilitet på totalt kapital. Dessa nyckeltal har stor betydelse inför beslut om att 

bevilja lån till företagskunder. De tittar även på andra saker till exempel om kunden är 

känd inom banken sedan tidigare, och hur dennes affärer har sett ut då. De tittar på 

historiska händelser för företaget och försöker etablera någon form av ”Track 
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Record”. Slutligen anser Färs och Frosta att det är viktigt att även banken ska tro på 

företagets affärsplan för att de ska bildas en vettig relation. Överlag har det inte skett 

några förändringar när det gäller kreditgivning, de tittar på samma saker, men 

Åkesson menar att speciellt kassaflödesanalysen spelar en större roll jämfört med 

innan finanskrisen.  

 

4.6.3 Förändringar sedan finanskrisen 

 
Färs och Frosta har inte gjort några större förändringar i kreditbedömningar sedan 

finanskrisen. Något som de däremot har ändrat och som de håller fast väldigt starkt 

vid är att de inte längre gör så kallade styckes-affärer. Detta togs bort hösten 2008, 

förutom att det ger bättre insyn i varje enskild kunds affärer, så har det gjort varje 

kund mer lönsam för banken. Företag går ofta in och frågor om de kan få ett särskilt 

lån för en enskild affär, men om företaget inte sköter sina andra affärer med banken 

har Färs och Frosta beslutat att inte blanda sig i sådana affärer. Även om detta har 

gjort att de totalt får färre kunder, jämnar det ut sig genom att deras nuvarande kunder 

bedriver alla sina affärer med banken.  

 

Sedan finanskrisen anser Tomas Åkesson att efterfrågan på lån från sina befintliga 

kunder har minskat. Åkesson menar att detta antagligen är en naturlig reaktion på 

finanskrisen, där företag endast lånar pengar om de verkligen behöver det, och 

försöker istället att prioritera bort lån som skapar onödiga kostnader. Utan att ha några 

faktiska bevis tror han även att krisen har inneburit att fler företag söker alternativ 

finansiering genom leasing och han har personligen fått reda på att en del av deras 

kunder har löpande sålt sina fakturor. Men Färs och Frosta försöker i den mån det är 

möjligt att säkerställa att deras kunder inte använder någon av dessa två metoder.  

 

4.6.4 Relation till kunder 

 
Tomas Åkesson tror att Färs och Frosta är en bank som har ovanligt bra kontakt med 

sina kunder. Anledningen är att det är en bank som endast finns på en bestämd plats, 

nämligen mellersta Skåne och de har därför både närhet och god insyn i deras kunders 

affärer. Överlag tror han inte att Färs och Frosta är den billigaste banken rent 

ekonomiskt för deras kunder eftersom de större bankerna oftast kan erbjuda bättre 
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villkor. Detta vägs upp genom att banken istället känner varje enskild kund, vilket de 

flesta företag är beredda att betala lite extra för.  

 

Sedan finanskrisen tror Åkesson att relationen till företagen har stärkts. Dels eftersom 

de inte längre har några styckes-affärer vilket gör att banken sköter samtliga av deras 

kunders finansiella tjänster. En annan anledning är att Färs och Frosta ägnar mer tid 

för arbetet med varje kundföretag. Eftersom banken inte har speciellt goda marginaler 

gällande sin utlåning har de försökt öka försäljningen av kringtjänster till deras 

befintliga kunder genom att sköta pension, sparande och även försäkringar. Den tuffa 

tiden från finanskrisen fram till nu har inte gjort att en större andel kunder har gått i 

konkurs än vanligt, men däremot har detta ökat företagens förståelse för de förändrade 

villkor som bankerna har tvingats till. Dessa omprövningar har generellt sett inte lett 

till att kunderna får sämre villkor eftersom de är individuellt anpassade för varje 

företag. I och med nedgången i reporäntan har omprövningarna varit avgörande för 

Färs och Frosta. I slutändan har de flesta kunderna varit nöjda, eftersom villkoren för 

företagen inte har blivit sämre jämfört med innan reporäntans nedgång.   

 

4.7 Handelsbanken 

 

4.7.1 Bakgrund 

 
Svenska Handelsbanken startades 1871 och har sedan dess varit en av de största 

bankerna på den svenska marknaden, och har numera 461 kontor runtom i Sverige. 

Utöver det finns det representerade i över 20 länder med nästan 250 kontor. Vår 

intervju gjordes med Catharina Söderström, som tidigare har jobbat som analytiker på 

kreditavdelningen. Numera jobbar hon som företagsrådgivare och har därmed god 

insyn i utlåningen till företag. 

 

4.7.2 Handelsbankens Företagskunder 

 
När Handelsbanken bedömer om de ska finansiera ett företag spelar det mindre roll 

hur stort företaget är, de tittar på andra kriterier. De analyserar företaget utifrån de 

nyckeltal de tar fram och belyser hur lönsamt företaget är samt analyserar deras 
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rörelsemarginal. Innan ett företag blir kund hos Handelsbanken vill gärna banken 

bekanta sig med företaget och tittar på branschen företaget är del av. Utifrån dessa 

kriterier bedömer de risken med verksamheten och kan utifrån det värdera affären 

med företaget.  

 

För Handelsbanken är det viktigt att deras företagskunder driver lönsamma företag. 

De företag som återkommande visar minusresultat kan få deras krediter omprövade 

och kan i vissa fall personligen behöva ta del av risken med lånet för att få fortsätta 

låna av banken. Detta ger banken ökad säkerhet för lånet. Eftersom banken inte har 

full insyn i deras kunders affärer får kunden då besluta om de tror att företaget i 

framtiden kan göra bättre resultat och får i dessa fall dela risken med banken.    

 

4.7.3 Förändringar sedan finanskrisen 

 
Sedan finanskrisen har alternativa finansieringsmetoder ökat enligt Handelsbanken. 

Det är numera vanligare att företag använder sig av leasing och factoring än tidigare. 

De tror att detta beror på att deras nuvarande kunder har minskad efterfrågan på deras 

produkter vilket minskar möjligheterna att expandera. Samtidigt är deras nuvarande 

kunder medvetna om riskerna att satsa för mycket under en lågkonjunktur och 

försöker minska antalet investeringar i den mån det är möjligt.   

 

Överlag är de lite överraskade över att de sedan finanskrisen har fått en stor andel nya 

företagskunder. Nya kunder bedöms hårdare sedan finanskrisen än de gjorde tidigare. 

Dels för att banken inte vill ta lika stora risker och dels för att det har skett en del 

ändringar, bland annat genom ett likviditetspåslag på större krediter. Detta har lett till 

att banken är väldigt noggranna i deras granskning av nya potentiella kunders 

balansräkning och resultaträkning. De senaste åren har de blivit lite dyrare att låna av 

Handelsbanken, däremot menar de att detta inte har lett till en större vinstmarginal för 

dem, utan det grundar sig i förändring av regler som de måste följa.   

 

4.7.4 Relation till kunder 

 
Sedan finanskrisen har Handelsbanken en tätare kontakt till deras företagskunder. 

Eftersom många av deras kunder har svårt att uppehålla lika goda resultat som innan 
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lågkonjunkturen på grund av bristande efterfrågan är det viktigt att de håller 

kontakten och ser till att företagen inte hamnar i en allt för negativ finansiell ställning. 

De företagen som har varit kunder en längre period är ofta tacksamma att banken har 

mer överseende under lågkonjunkturen. Det har i många fall lett till tuffa 

förhandlingar mellan företag och banken, men ofta har det i slutändan gjort relationen 

bättre än tidigare.  

 

4.8 Introduce 

 
Introduce.se är en Internetbaserad tjänst som erbjuder heltäckande finansiell 

information för små och medelstora bolag listade på Stockholmsbörsen. Bolaget drivs 

av Remium Relations vilket är ett systerbolag till fondkommissionären Remium. 

Organisationens mål är att skapa tydliga informationsströmmar mellan företag och 

investerare. Introduce.se besitter goda kunskaper inom marknadsläget för bolag inom 

vårt arbetsområde. Grundaren och delägaren Petter Hedborg är vår kontaktperson då 

han har betydande kunskap om marknadsläget för bolag i storleksordningen små och 

medelstora.  

 

4.8.1 Förändring av kreditsäkerhet 

 
Under krisens värsta tid, hösten 2008 märkte Introduce av att nästan inga företag som 

ansökte om banklån fick dem beviljade. Bankerna verkade oerhört riskaversa och 

osäkra på framtiden vilket ledde till att ökade säkerheter krävdes från företagen. När 

situationen på marknaderna förbättrades så blev samtidigt lånesituationen för 

företagen bättre.  

 

Det märks att relationen mellan företag och banker har förändrats, främst ur 

risksynpunkt. Idag är bankerna mer försiktiga med att acceptera affärsmodeller som 

företag presenterar. Idag räcker inte starka resultat utan det har blivit av större vikt att 

som kreditsökande företag ha en stark balansräkning, alltså stabila tillgångar och låg 

andel skulder vid kreditansökan. Sett från företagens perspektiv så har en ökad oro för 

räntehöjningar noterats vilket innebär att större fokus har lagts på amorteringar och att 

på olika sätt säkra sig mot framtida höjda räntekostnader.  
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4.8.2 Omstrukturering  

 
För att bolag skall uppnå den starkare finansiella struktur som banker allt jämt kräver 

har inte bara balansräkningar stärks, under finanskrisen syns även försiktighet till 

kapitalbindning och nyanställningar. För att minska skuldsättning hos kreditinstitut 

använder sig fler bolag utav leasing och är mer försiktiga i sina nyinvesteringar.  

 

4.9 Svenskt Näringsliv 

 
Svenskt Näringsliv bildades 2001 och har sedan dess vuxit till att bli den största 

företrädaren för de svenska företagen. De har över 54000 medlemsföretag, vilket 

motsvarar ungefär 1,5 miljoner anställda. På lång sikt verkar Svensk Näringsliv för att 

de svenska företagen skall kunna expandera och arbeta efter det bästa möjliga 

villkoren för att slutligen nå toppen av den internationella välståndsligan. Vår 

telefonintervju gjordes med Victor Snellman som ansågs vara mest lämpad för att 

besvara våra frågor, i och med att han tidigare har arbetat med angränsande områden.   

 

4.9.1 Förändring av kreditsäkerhet 

 
Sedan finanskrisen har det skett en märkbar förändring bland företag som är beroende 

av lånefinansiering. Eftersom finanskrisen till största delen utmynnades genom en 

likviditetskris rådde stor osäkerhet på marknaden och de flesta ansåg att det var en 

stor risk att låna ut till mindre företag. Samtidigt var det en stor andel av de företag 

som var beroende av lånefinansiering medvetna om riskerna med att låna under en 

konjunkturnedgång och valde därför att vänta tills marknaden stabiliserats. Generellt 

sett har detta lett till en nedgång i utlåning sedan finanskrisen, både genom att 

bankerna har blivit mer restriktiva samtidigt som företagen känner en oro för 

framtiden och vill inte satsa för mycket. De företag som har varit stabila kunder i en 

bank i flera år har heller inte drabbats lika hårt som nya företag, eftersom de har oftast 

hunnit etablera en relation till sin bank.  
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4.9.2 Omstrukturering 

 
Då banklån av olika ovan nämnda anledningar ej varit aktuellt har företagen tvingats 

att söka andra finansieringsmetoder. Svenskt Näringsliv tror att detta har gjort att både 

leasing och fakturabelåning har ökat de senaste åren. De anser att detta är en naturlig 

reaktion av finanskrisen. De flesta mindre företag brukar sköta alla sina finansiella 

tjänster genom en bank. För banken är det viktigt eftersom själva utlåningen sällan 

generar någon större vinst, de tjänar på de andra tjänsterna. För företaget kan det vara 

praktiskt att ha allt samlat på en bank och det bygger upp ett förtroende till sin bank, 

vilket kan vara viktigt i tider av finansiella svårigheter på marknaden.  

 

4.10 Undersökningar 

 
Trots att undersökningen är genomförd under 2009 anser vi den vara intressant 

eftersom den behandlar ett ämne som tangerar våra frågeställningar. Undersökningen 

bedrevs av konjunkturinstitutet och har använts i Svenskt Näringslivs rapport Kredit 

och säkerhet. Basen utgörs av 1800 företag som har banklån.99

 

 

 
(Figur 3) 
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Som ”Figur 3” visar är det enskilt största anledning till att företag har problem med 

sin finansiering bristande möjlighet att få banklån. Den näst största är att företag har 

sämre möjlighet att finansiera med eget kapital, som en fjärdedel anger. Eftersom 

resultatet av undersökningen är så tydlig, är det otvivelaktigt att företagen har haft 

problem att få banklån.  

 

Vidare har vi därför valt att studera en undersökning som istället har intervjuat banker 

bedriven av ALMI. Undersökningen är ifrån Mars 2010 och därför högst aktuell, där 

de har intervjuat 150 bankchefer, runtom i Sverige.100

 

 

 
(Figur 4) 

 

Som ”Figur 4” visar har det skett stora förändringar under finanskrisen där utlåningen 

har minskat kraftigt, speciellt under år 2008. Detta styrks av Svenskt Näringslivs 

rapport där företagen menar att de har haft svårare att få lån sedan finanskrisen. Under 

2009 minskar inte utlåningen i samma nivå som året innan. År 2010 är utlåningen 

nästan i nivå med siffrorna innan finanskrisen, skillnaden är att det numera är en 

mindre andel som ökar sin utlåning jämfört med 2006 när den var som högst.101
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4.11 Sammanställning  

 
 Företag 
 A B C D E 
Kreditsäkerhet           
Omprövade/förnyade krediter JA JA NEJ JA JA 
Majoritet av skulder till Bank JA JA JA JA JA 
Ökade krav från Bank JA JA NEJ - NEJ 
      
Relation till Bank           
Försämrad relation till Bank NEJ JA NEJ NEJ NEJ 
Bytt Bank NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 
      
Alternativ Finansiering           
Undersökt andra finansierings 
alternativ JA JA NEJ JA JA 
Ökat användande av Factoring NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 
Ökat sin leasing NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 
Planerar eller genomfört nyemission JA JA NEJ JA JA 

(Figur 5) 
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5. Analys  
 

 

I detta avsnitt avser vi att analysera de svar respondenterna har givit under den 

empiriska datainsamlingen. I analysen har vi valt att segregera de tre 

respondentgrupperna för att åskådliggöra de skillnader som finns och de 

förändringar som skett till följd av den finansiella krisen.  

__________________________________ 
 
5.1 Effekter av finanskrisen 
 
När Sverige drabbades av finanskrisen ledde det till att landet drabbades av en 

lågkonjunktur och den svenska kreditmarknaden har påverkades. Det har följaktligen 

även berört de svenska företagen och bankerna, i det här avsnittet ämnar vi att 

illustrera vilka generella effekter den här krisen har gett företagen och banksektorn.  

 

5.1.1 Företagen 
 
Samtliga av våra företags respondenter uppger att deras tillvaro har blivit tuffare 

sedan finanskrisens inträde. Finanskrisen har bidragit till likvida problem för de flesta 

av företagen, där två av dem har genomgått företagsrekonstruktion och tre har upplevt 

sämre tillväxt än innan krisen. Anledningen till detta är givetvis flerdimensionell, men 

vi tror att detta till stor del beror på hur väl finansiellt rustade företagen var innan 

krisen. Vi valde medvetet ut respondenter med en låg soliditet och företagens 

bristande säkerheter i form av eget kapital eller tillgångar med stabilt värde har gjort 

att dessa företag troligen påverkats mer än företag med en starkare soliditet.  

 

5.1.2 Bankerna 

 
Bankerna vi intervjuat anser att deras situation har blivit finansiellt svårare då deras 

företagskunder ej efterfrågar banklån lika mycket som de gjorde innan krisen. 

Troligen har många företag blivit försiktigare med att ta nya lån då man vill öka 
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soliditeten i bolaget under kristider. Banken får då följaktligen ej lika mycket 

ränteintäkter. Bankerna menar samtidigt att trots deras kunder är färre så jämnar det 

delvis ut sig tack vare att de kunder de behåller bedriver merparten av sina affärer 

med banken. Bankerna är också mer utförligare vid kontroller av nya låntagare. Med 

stor sannolikhet har krisen gjort att bankernas kostnader ökar på grund av deras ökade 

kontroller av företagen. Bankerna har troligen lärt sig av krisen på 90-talet och lägger 

hellre extra finansiella medel på grundligare analyser av den potentiella låntagaren än 

att riskera att förlora det utlånade kapitalet. Känner sig bankerna nödgade att fortsätta 

sina omfattande kontroller av företagen är det troligen så att det på sikt blir dyrare för 

företagen att låna pengar.  

 

5.1.3 Organisationerna  
 
 
Den syn som organisationerna har på företagens och bankernas situation är att det har 

sket en minskning i utlåning under finanskrisen. Detta stärks av Almis undersökning 

som visar på en nedgång i nyutgivna banklån hos företagen under finanskrisen.  

 

Svenskt näringslivs medlemmar har svarat på en omfattande undersökning som tyder 

på en kraftig nedgång i nya lån bland de 1800 tillfrågade företagen. En potentiell 

anledning till detta är dels att företagen har blivit försiktigare med att låna pengar, då 

man undvika att sänka sin soliditet under en kris. En annan anledning kan vara att 

bankerna har blivit mer riskaversa när det gäller utlåning.  

 

5.2 Förändring av kreditsäkerhet 

 
Detta avsnitt behandlar förändringar i kraven på kreditsäkerheten sedan finanskrisens 

början. 

 

5.2.1 Företagen 

 
Majoriteten av de intervjuade företagen har sett över sin finansiering i samband med 

krisen och våra respondentföretag anser att bankerna har blivit mer observanta och 

ställer högre krav. De upplever även att det är svårare att ansöka om krediter hos 
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bankerna under finanskrisen, vilket gör det problematiskt för många företag då de har 

fått likvida problem under krisen och behöver öka sitt kapital. Figur 3 styrker detta 

genom att nästan hälften av de tillfrågade företagen i deras undersökning anser att 

problemet med deras finansiering grundar sig i svårigheten att få banklån.  

 

Det framgår även att det är särskilt svårt för små företag att söka lån hos banker, 

vilket troligtvis bottnar i att det är företag som befinner sig i en tillväxtfas och 

bankerna anser därför att det kan vara osäkert att satsa på dessa företag. I en 

lågkonjunktur blir all utlåning mer riskfylld. Bankerna hävdar att de inte gjort några 

förändringar i sin kreditbedömning ändå drabbas de mindre företagen indirekt av en 

lågkonjunktur. De verktyg bankerna använder vid kreditbedömning visar då 

investeringen som mer osäker på grund av den ökade volatilitet som drabbar 

marknaden.  

 

5.2.2 Bankerna 

 
Enligt de intervjuade bankerna så har det inte gjorts några större förändringar av 

företagskundernas kreditbedömning, utan de fokuserar i större utsträckning på 

återbetalningsförmåga och positivt kassaflöde hos befintliga kunder. Bankerna har 

istället blivit hårdare i fråga om att ge ut lån till nya företags kunder och Färs och 

frosta sparbank har bland annat helt slutat att ge ut lån till så kallade styckes affärer. 

Det framgår tydligt i Diamonds och Rajans teori om kapitalanskaffning att då företag 

visar finansierings svårigheter under finanskriser blir ofta banker mer restriktiva i sin 

utlåning. Vilket vi då tolkar som att även om bankerna inte har ändrat sin syn på 

kreditbedömning har de istället blivit mer riskaversa under krisen. 

 

5.2.3 Organisationerna 

 
Båda organisationerna vi undersökt menar att de har märkt en förändring i 

kreditanalyser gjorda av banker. De uppfattar det som att bankerna är mer restriktiva i 

sin utlåning och kräver en högre säkerhet från företagen. Svenskt Näringsliv har 

upplevt en särskild återhållsamhet i utlåning till mindre företag där risken anses vara 

större. I artikeln ”Trade credit, bank credit and financial crisis” står det att det är en 

större risk för bankerna att låna ut till mindre företag än till större, då företag i 
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expansionsfas ofta har en större affärsrisk. Det blir därför svårare för ett mindre 

företag att överleva under kriser då de ofta får likvida problem och inte lika lätt för att 

öka sitt egna kapital och söker därför andra finansierings sätt.  

 

5.3 Alternativ finansiering 

 
I detta avsnitt redogör vi för eventuella val av alternativa finansieringsmetoder, främst 

nyemission, leasing och factoring.  

 

5.3.1 Företagen 

 
Av de fem företag som vi har intervjuat säger fyra att de har undersökt möjligheterna 

till alternativa finansieringsmetoder. Utifrån de vetenskapliga artiklar som vi studerat 

tyder de på att bankerna är mer återhållsamma vid utlåning under en finanskris.  

Företag är ofta i behov av kapital under omständigheter som kriser och blir då 

tvungna att söka andra finansierings alternativ. Vi kan då dra som en slutsats att 

företag sökt alternativ finansiering på grund av att bankerna har blivit hårdare med 

kreditgivningar till företag med en lägre soliditet. Det kan även bero på att företagen 

vill undvika att öka sin skuldsättningsgrad ytterligare då man är väl medvetna om de 

ökade kraven från bankerna och man vill också undvika sämre rating från 

kreditinstitut.  

 

Fyra av de fem intervjuade företagen har genomföret, eller planerar att vända sig till 

sina aktieägare, genom nyemission, för att öka den finansiella kapaciteten i bolaget. 

Enligt pecking order-teorin borde finansiering genom en nyemission komma i tredje 

hand. Utifrån det empiriska materialet tyder det starkt på att företagen inte har kunnat 

få finansiering genom banklån, men är i behov av kapital och har då istället använt 

nyemissioner. Autore och Kovacs beskriver detta i deras artikel om equity issues som 

en naturlig händelse på en ostadig marknad. De anser att nyemissioner är att föredra 

framför banklån som finansieringssätt när ett företag går från hög informations 

asymmetri till låg informations asymmetri under en kortare period. 
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Endast ett utav de fem undersöka företagen har undersökt möjlighet att utöka 

användandet av fakturabelåning hos factoringbolag, men anser att det är för kostsamt 

för företaget på sikt. De andra fyra företagen anser att deras användande av factoring 

som finansieringssätt inte har förändrats nämnvärt, trots att de organisationer vi 

intervjuat upplever att det är en generell trend. Att våra företag inte använt sig av 

detta beror troligen på att de nyemissioner som har eller ska genomföras kommer 

inbringa tillfredställande mängd kapital, således blir användandet av factoring ej 

nödvändigt. 

 

Ingen av respondenterna har använt leasing i större utsträckning än innan krisen. De 

företag vi intervjuat säger att de i mindre skala använt leasing och har inte förändrat 

den nivån under krisen. Detta beror sannolikt på att leasing främst fungerar vid 

anläggningstillgångar och vid finansiering av investeringar, det går inte att nyttja vid 

rörelsekapitalbehov som företagen främst behövt kapital till.    

 

5.3.2 Banken 

 
Bankerna vi har intervjuat har märkt att företagskundernas ansökningar om lån har 

minskat under krisen. De tror att detta har berott på en instabil marknad med en 

minskad efterfrågan och antar att företagen istället använder sig av alternativa 

finansieringsmetoder, såsom leasing och factoring. Den uppfattning som banken har 

om företagens alternativa finansieringsmetoder skiljer sig från de svar företagen har 

angivit vid intervjuerna. Företagen berättar att de främst använt sig av nyemission 

som finansieringsmetod medan bankerna förmodar att de använder sig utav factoring 

och leasing. En potentiell anledning till skillnaden på synsättet mellan bank och 

företag kan bero på informationsasymmetri. Troligen har bankerna större kunskap om 

fakturabelåning, då de flesta bankerna kan bistå med den här tjänsten och således 

vilka potentiella fördelar detta kan ge företaget. Då banken och företagen har olika 

kunskapsområden och synsätt har de troligen också olika uppfattningar om vilka 

alternativa finansieringssätt som används och bör användas. En möjlig förklaring är 

också att om företagen ej valt att genomföra nyemission hade man i större 

utsträckning istället valt att använda sig av factoring eller leasing. Nu har man istället 

ökat sitt egna kapital genom emissionen och kan således använda detta till 

fakturabetalningar och investeringar.  



Finanskrisen - Påverkan på små företags finansieringsverksamhet 
 

 60 

5.3.3 Organisationer 
 
De organisationer vi har intervjuat anser att alternativa finansieringsmetoder hos 

företagen har blivit mer angelägna. Både Introduce och Svenskt Näringsliv upplever 

att leasing och fakturabelåning har ökat bland de svenska företagen de har varit i 

kontakt med. Om deras analys, trots detta, stämmer så kan det till viss del bero på att 

nyemissioner är ett dyrare alternativ och är således ej lika aktuellt som leasing och 

factoring. Det beror troligen även på att organisationerna har varit i kontakt med 

företag som har en annan skuldsättningsgrad än våra respondenter vilket också ger 

dem ett annat utgångsläge vid val av finansieringsmetoder. 

 

5.4 Relationen mellan bank och företag 

  
I detta avsnitt analyserar vi om relationen mellan bank och företag har förändrats 

under finanskrisen.  

 

5.4.1 Företagen 

 
Fyra av de undersökta företagen upplever att de har en god relation med sin bank. 

Finanskrisen har påverkat företagens förhållande till sin bank och många av företagen 

menar att kontakten blivit tätare, men också att de känner sig mer övervakade. Ett av 

de undersökta företagen upplever att relationen blivit sämre under finanskrisen och de 

menar att banken ska ställa upp mer vid finansiellt svårare tider. Det är svårt att säga 

vad detta kan bero på, men banken har med stor sannolikhet avgjort i 

kreditbedömningen att företaget inte är tillräckligt lönsamt. Relationen och en 

etablerad kontakt till banken är mycket avgörande då vi har förstått på våra tillfrågade 

företag. Detta stärks av vad Grönroos beskriver med CRM, då en stark relation har 

blivit allt viktigare för att båda ska uppnå största möjlig vinst. För att båda ska kunna 

åstadkomma bäst möjliga resultat gäller det att de samarbeta och inte se varandra som 

motparter.  
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5.4.2  Banken 
 

Finanskrisen har gjort att bankerna ofta har blivit tvungna att förhandla om villkoren 

till deras kunder. Även om båda parterna är underförstådda med det finansiella läget, 

skapar det givetvis utrymme för tolkningar åt vardera håll. Bankerna drabbas precis 

som företagen av lågkonjunkturen och vill därför säkerställa att de inte tar för stora 

risker och råkar ut för förluster. De tuffa förhandlingarna mellan parterna har dock 

oftast lyckats vägas upp av att bankerna numera har en ökad kontakt med deras 

kunder, speciellt Färs och Frosta som har helkunder. De tror inte att deras relationer 

har försämrats nämnvärt med tanke på att båda parterna gynnas av en god relation och 

i och med den intensifierade kontakten som har kommit som följd av finanskrisen blir 

problemen lättare att lösa.    

 

5.4.3 Organisationerna 

 
De två branschorganisationerna som tillfrågats har märkt en förändring i relationen 

mellan banker och företag. Introduce har märkt en förändring i främst synen på risk. 

Relationen stärks också mer då bankerna måste ha bättre kontroll på företagen för att 

undvika en kreditförlust och deras kontakt kan då blir mer intensiv. Svensk näringsliv 

berättar att det är smidigas för båda parter om företagen bara har en bank då är lättare 

att bygga upp ett starkare ömsesidigt förtroende, något som blir ännu mer centralt 

under finansiella kriser då riskerna ökar för båda parter.  
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6. Slutsats  

 

 

I det här avsnittet presenterar vi den konklusion vi har kommit fram till under 

arbetets gång. Avsnittet ska belysa de centrala delarna av analysavsnittet samt 

förmedla ett svar på de frågeställningar som introducerades i den inledande delen av 

avsnittet. 

 

  

 

Företagen menar generellt sett att bankerna har blivit mer restriktiva när det gäller 

utlåning, då små företag har ett stort behov av att utöka sitt kapital under 

lågkonjunkturer har de således haft det svårare under den rådande finanskrisen.  

Bankerna själva hävdar att de inte har ökat sina krav på deras befintliga 

företagskunder, främst att de har blivit aktsammare mot de nya kunder som söker sig 

till banken. Även om bankerna inte tycker att det har ändrat sin kreditbedömning 

under finanskrisen, visar det sig att företagen har haft problem att söka finansiering 

hos sin bank. Detta har lett till att företag sökt andra finansierings alternativ. Vi har 

dragit slutsatsen att detta är en kombination av att företagen har blivit försiktigare 

med att ta upp nya lån, då man vill undvika att skuldsätta sig ytterligare, och att 

bankerna har ökat sina krav vid utlåning.  

 

Vår analys visar att företagen har använd sig av alternativa finansieringsformer i 

större utsträckning än innan krisen. Att företagen har valt att finansiera verksamheten 

med andra metoder, istället för att låna pengar validerar ovan nämnd syntes, att 

bankerna har förändrat sin utlåningspolicy. Något som styrks av att 80 % av de 

företag vi analyserat använder sig av nyemission istället för att ta upp nya lån hos 

banken. Då nyemission är ett dyrare alternativ än banklån betyder detta med stor 

sannolikhet att företagen förvägrats ytterligare krediter eller möjligheten att ta upp 

nya lån. Nyemission bidrar till en ökad soliditet hos företagen vilket många strävar 

efter när konjunkturen viker och hög belåning är riskfyllt. Detta bidrar även till att 

användandet av andra finansieringsformer, som vi initialt trodde hade ökat, har 

åsidosatts. Företagen använder inte factoring eller leasing i större utsträckning än 
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innan krisen. Detta är något som vi anser beror på att nyemissionerna tillfört 

tillräcklig mängd eget kapital så företagen anser ej att dessa finansieringsformer är 

nödvändiga.   

 

Vi kan konstatera att relationen mellan företag och banker, generellt sett, inte har 

försämrats, båda parterna anser att relationen har blivit tätare. Företagen upplever att 

detta ger utryck i att bankerna har blivit mer observanta genom att hålla en tätare 

kontakt med företaget för att bevaka sina intressen. Bankerna formulerar detta som att 

relationen till företaget har stärkts på grund av krisen och att relationen har blivit 

bättre, men anser inte att de har satt större press på sina befintliga kunder. Att de två 

parterna ser relationen från två olika perspektiv ter sig naturligt då båda vill främja 

sina egna intressen i första hand under tider av finansiella svårigheter.  

 

 
          (Figur6) 
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7. Förslag till vidare forskning 
  
 
 

Under uppsatsskrivandets gång har vi stött på sidospår inom vårt ämne. Här ger vi 

uppslag till vidare forskning som kan vara intressant att forska kring. 

 

 

 

I den tidsperiod när vår uppsats är skriven är den finansiella krisen ej över. Det är 

således inte omöjligt att ett annat resultat skulle kunna uppvisas om samma studie 

gjordes i framtiden.  

 

Urvalsprocessen är något annat som skulle kunna göras annorlunda och eventuellt 

uppvisa ett annat resultat. Då vi har valt att främst inrikta oss på små företag kanske 

situationen ser annorlunda ut bland medelstora och större företag. Vi anser även att 

det skulle vara intressant att analysera specifika branscher istället för den generella 

studie som vi har genomfört. En djup fallstudie, fokuserande på ett företag, är en 

annan vinkel som skulle vara intressant. Troligen skulle andra aspekter kunna tas upp 

i den typen av uppsats.  

 

Uppsatsen skrivs när ränteläget är lågt. Det skulle vara intressant att undersöka hur 

företag skulle klara av en ränteuppgång alternativt göra samma studie när ränteläget 

är högre. Troligen skulle relationen mellan företagen och bankerna se annorlunda ut 

vid en sådan situation.  

 

Vi har främst valt att fokusera på kreditgivningsförändringar ur ett företagsperspektiv. 

En infallsvinkel där man fokuserar på banksektorn och finanskrisens påverkan på 

deras situation är något som säkerligen skulle möjliggöra att andra aspekter togs upp 

och andra nyanser visades.  
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Under finanskrisen har det, generellt sett, blivit svårare för företag att få krediter för 

att finansiera sin verksamhet. Har företagen använt sig av andra 

finansieringsmetoder? Vi har tangerat detta ämne när vi har behandlat leasing och 

factoring. Men vi anser att ämnet är så pass intressant och aktuellt att det skulle vara 

möjligt genomföra en studie baserad på leasing- eller factoringbolag under 

finanskrisen.  Det är dessutom ett ämne där den tidigare forskningen är begränsad, 

vilket möjliggör för författaren att finna nya rön. 

 

 Finanskrisen påverkar givetvis samtliga delar av företagsekonomin, även 

entreprenörerna i Sverige. Har det blivit svårare att etablera nya företag i Sverige och 

hur entreprenörskapsandan påverkats är ett annat ämne som vi tycker vore intressant 

att analysera.  
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Appendix 
 
Intervjufrågor till företag 

 
1. Vilken typ av krediter använder ni er av?  Har fördelning mellan dessa eller 

nya kreditslag tillkommit under finanskrisen? 
2. Har era krediter blivit omprövade av er bank? Om ja, Vilka förändringar har 

skett?  
3. Hur har säkerheterna av era krediter förändrats hos banken/bankerna under 

finanskrisen?  
4. Hur har finanskrisen påverkat relationen till er Bank? 
5. Vilka förändringar skulle ni vilja göra avseende er skuldsättning? 
6. Har ni omstrukturerat finansieringen av företaget genom att använda er av 

leasing och fakturabelåning under finanskrisen? 
7. Har dessa förändringar gjort att ni fått högre kostnader, alternativt minskad 

vinst genom lägre skuldsättning (leverage)? 
8. Om kredittillgången minskat, har detta skapat några problem och i så fall 

vilka? 
9. Är det någon skillnad på räntemarginal som bankerna kräver idag? Om den har 

förändrats har ni då fått någon förklaring till detta? 
10. Har ert företag tittat på att använda er av alternativa finansieringsmetoder 

istället för de som bankerna erbjuder? Vilka 
11. Har ni en eller fler huvudbanker? 
12. Vem eller vilka sköter relationen mellan ert företag och er bank? Är det samma 

person (-er) som gjorde det innan finanskrisen? Hur är relationen? 
13. Har några projekt gått förlorade genom att ni fått nekad finansiering från Bank? 

 
Intervjufrågor till Bank 
 

1. Arbetar ni mestadels med stora företag, (omsättning över SEK 1 miljard), 
medelstora företag (oms. SEK 100 miljoner-1 miljard ) eller små företag (oms. 
Under SEK 100 miljoner)? 

2. Hur arbetar ni vid kreditgivning till befintliga företagskunder med årlig 
omsättning under SEK 100 miljoner? Vad fokuserar ni på? 

3. Är det någon skillnad för mindre företag att låna pengar från er jämfört med 
förre finanskrisen.? Fokuserar ni på samma saker? Vad är viktigt?  

4. Vad fokuserar ni på vid en kreditbedömning? Någon speciell information? 
5. Har ni gjort någon ändring i er utlåning till mindre företag? Avseende t.ex.  

- avtalsvillkor, skärpts/lättat 
- räntemarginal och övriga kostnader, ökat/minskat 
- säkerheter, fler/färre/nya/kompletterande 
- produkter och tjänsteutbud, större/mindre 

6. När ni väljer att göra omprövning på krediter. Vad beror det på? 
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7. Har ni gjort några förändringar på räntemarginalen vid utlåning till mindre 
företag? Om ja, i så fall hur? 

8. Har ni större ”spread” beträffande utlåning? 
9. Jämför med innan finanskrisen vad krävs för ett kreditbeslut? 

- djupare kredit-analys 
- fler år med vinst för det enskilda företaget 
- större vinst i företaget 
- fler, större säkerheter 
- finns branscher som ni undviker och omvänt företag i branscher som ni är    
  specialiserad på? 

10.  Hur har ni ändrat er marknadsföringskampanj jämfört med innan 
finanskrisen?  

11. Upplever ni att flera småföretag söker alternativ finansiering(*) istället för att 
gå genom banker jämfört med innan finanskrisen? I så fall vilka? 

*t.ex leasing, fakturabelåning, lagerfinansiering etc 
 

12. Märker ni att det finns en skillnad på finansierings behov/nyinvesteringar 
jämför med förre och under finanskrisen? 

13. Hur upplever ni att relationen mellan er och företagen har förändrats jämfört 
med innan och efter finanskrisen? 

14. Hur hårt har er bank blivit drabbad av finanskrisen? 
15. Hur har finanskrisen påverkat er syn på kreditgivning? 

 
Intervjufrågor till Introduce.se och Svenskt Näringsliv 

 

1. Berätta om vilka ni är och hur ni arbetar? 
2. Ser ni att säkerhetskraven på krediter har förändrats hos banker sedan 

finanskrisen? 
3. Anser ni att relationen mellan banker och företag förändrats efter krisen? 
4. Vilka förändringar görs avseende skuldsättning för små bolag som ni har varit 

i kontakt med? 
5. Upplever ni att företag har fått sina krediter omförhandlade av deras befintliga 

bank? Har de under krisen sökt sig till andra banker? 
6. Har ni märkt av att projekt gått förlorade genom att bolag fått nekad 

finansiering från Bank? 
7. Upplever ni att företag i större utsträckning använder sig av alternativa 

finansieringsformer nu än innan finanskrisen? 
8. Har företagen själva blivit mer försiktiga när det gäller att binda upp sig på 

nya lån? 
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Nyckeltal  
 
Att analysera nyckeltal hjälper lånegivaren att bedöma företags utveckling över tiden 
och kan också jämföra med andra företag i samma bransch.102

 
 

• Avkastning på totalt kapital = (resultat efter avskrivningar + finansiella 
intäkter)/ balansomslutning.  

Nyckeltalet visa hur stort företagets lönsamhet är i relation till det totala kapitalet.  
 

• Räntabilitet på totalt kapital = resultat efter finansiella kostnader och intäkter 
+ finansiella kostnader/ totalt kapital. 
 

• Kassalikviditet = omsättningstillgångar – varulager/korfristiga skulder 

På kort sikt visar kasslikviditeten företagets betalningsförmåga.  
 

• Kapital omsättningshastighet = rörelseintäkter/balansomslutning 

Visar hur stor företagets försäljning är i förhållande till skulder och eget kapital. 
Alltså hur effektivt det totala kapitalet företaget förvaltar utnyttjas.  
 
 

• Räntetäckningsgrad= (resultat efter avskrivningar + finansiella intäkter) / 
finansiella kostnader 

Det anger företagets förmåga att täcka sina räntekostnader. 
 

• Soliditet=(0.7 x obeskattade reserver+eget kapital)/ balansomslutning 

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som finansieras med eget 
kapital. Soliditeten visar hur stabilt ett företag är och förmågan att stå emot förluster 
och kunna överleva på långsikt. Vid en försämrad soliditet och dålig tillväxt kan det 
vara en varningssignal för lånegivaren.  
 

• Konsolideringsgrad=(eget kapital + obeskattade reserver)/ 
balansomslutning 

Det är ett mått på hur ett företag kan klara av framtida förluster. 
 

• Skuldsättningsgrad=(kort+långa skulder+avsättningar+0,3 x obeskattade 
reserver)/(0,7 x obeskattade reserver + eget kapital) 

Visar hur stora skulderna är i förhållande till eget kapital. Om skuldsättningsgraden är 
hög har det också låg soliditet och en hög soliditet sammanlagt mad negativ 
riskbuffert betyder att företaget har ekonomiska problem.  
 
                                                 
102 Sigbladh.R Kredithandboken. S.181ff 
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• Hävstångsformeln 

RE=RT+(RT-RS)xS/E 

RE = total risk 

RT= avkastning på totalt kapital 

RS = Låneräntan 

S/E= skuldsättningsgrad 
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